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SAMMANFATTNING  

Titel: Har oansvarigt beteende en starkare påverkan på den finansiella prestationen än 

ansvarsfullt beteende? 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   

Författare: Andrea Averland och Elina Strand 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2018 - Maj 

 

Syfte: Det nya begreppet CSI som indikerar på företagens sociala oansvariga beteende 

diskuteras alltmer frekvent som motpart till begreppet CSR som indikerar på företagens sociala 

ansvarsfulla beteende. Då det verkar som att CSI har en chockverkande effekt på intressenterna 

av en omfattning som inte motsvaras ens av stora CSR-ansträngningar, då omfattningen av den 

chockverkande effekten och dess orsaker ännu till stor del är okända. Skillnaden mellan 

effekten på lönsamhet av CSR – prestationer, vilka är positiva för företagen och vilkas 

rapportering är under företagens kontroll och CSI-skandaler, vilka vanligen är negativa och 

vilkas rapportering styrs av media har den företagsekonomiska forskningen ännu inte 

undersökt. Syftet med denna studie är därför att undersöka om CSI har en starkare påverkan på 

finansiell prestation än CSR. 

 

Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv 

ansats. Studien omfattas av en kvantitativ strategi där en longitudinell design tillämpas och 

genomförts med data över elva år på 567 publika företag världen över, för åren 2007–2017. 

Studien är baserad på sekundära data som är inhämtad från databasen Thomson Reuters 

Datastream. Dataunderlaget har sedan analyserats i statistikprogrammet SPSS. 

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat ger bevis på att det finns ett positivt samband mellan 

CSR och finansiell prestation men vi finner dock inget stöd för sambandet mellan CSI och 

finansiell prestation. Resultatet gällande de enskilda CSI variablernas (CSI Emission Reduction, 

CSI Health & Safety Policy, CSI Vision & Strategy) påverkan på sambandet, visar att det finns 

skillnader beroende på vilken dimension som CSI-skandalen omfattar. Alla tre CSI-variabler 

har ett negativt samband till den finansiella prestationen men av resultatet framkommer det att 

miljö - och sociala dimensionen har ett starkare negativt samband än vad variabeln inom 

dimensionen företagsstyrning visat. Studiens slutsats är därför att enskilda CSI variabler har en 
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negativ effekt på den finansiella prestationen och företag bör därför aktivt utforma strategier 

som skyddar mot CSI-skandaler genom att engagera sig i CSR-engagemang på dimensionsnivå.  

 

Uppsatsens bidrag: Vår studie bidrar till CSR-litteraturen med kunskap om effekten av 

markant negativa ansvarsprestationer- CSI jämfört med effekten av positiva CSR-prestationer. 

Vi bidrar även med att utöka den empiriska forskningen inom ämnesområdet genom att studera 

tre enskilda CSI variabler och dess samband till den finansiella prestationen. Resultatet bidrar 

med praktisk information till företag som kan fungerar som beslutsunderlag vid utförandet av 

CSI strategier. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra studien med 

en tidsförskjutning där andra enskilda CSI variabler inom dimensionernas kategorier (bilaga 1) 

studeras för att se om de ger ett annat resultat på den finansiella prestationen. Begränsningarna 

med studien har varit att det inte går att generalisera till mindre bolag och det kan därför till 

framtida undersökningar vara intressant att studera mindre företag än enbart börsnoterade 

bolag. Ur ett populationsperspektiv vore det värdefullt att genomföra en liknande studie för 

europeiska bolag där även andra redovisning mått för lönsamhet kan tillföra betydelsefulla 

resultat till CSR-litteraturen. 

  

Nyckelord: CSR, CSI, ESG, miljödimension, social dimension, företagsstyrningsdimension, 

legitimitetsteorin, slack resources teorin, intressentteorin, riskhanteringsteorin, neoklassisk 

teori, Tobin´s Q, ROA och ROE. 
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ABSTRACT 

Title: Does irresponsible behavior have a stronger greater effect on financial performance 

than responsible behavior? 

Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration 

Authors: Andrea Averland och Elina Strand 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2018 - May 

  

Aim: The new concept of CSI that includes corporate social irresponsibility  behaviour is 

increasingly discussed as a counterpart to the term CSR that includes corporate social 

responsibility behaviours. It seems that CSI has a shocking effect on stakeholders to an extent 

that does not correspond even to major CSR efforts, since the extent of the shock effect and its 

causes are still largely unknown. The difference between the effect on the profitability of CSR 

performance, which are positive for companies and whose reporting is under the control of 

companies and CSI scandals, which are usually negative and whose reporting is controlled by 

the media, business economics research has not yet been investigated. The purpose of this study 

is therefore to investigate whether CSI has a stronger impact on financial performance than 

CSR. 

  

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

approach. The study holds a quantitative strategy in which a longitudinal design is applied and 

implemented with data over eleven years of 567 public companies worldwide, for the years 

2007-2017. The study is based on data of secondary art retrieved from the Thomson Reuters 

Data Stream database. The data base has been analysed in the statistics program SPSS. 

 

Result & Conclusions: The results give evidence that there is a positive relationship between 

CSR and financial performance, but we find no support for the relationship between CSI and 

financial performance. The results of the CSI Emission Reduction, CSI Vision & Strategy and 

CSI Health & Safety Policy shows that there are differences depending on what dimensions of 

the CSI scandal. All three CSI variables have a negative relation to the financial performance, 

but the result shows that the environmental and social dimension has a stronger negative relation 

than the variable within the corporate governance dimension. The study's conclusion is that 

individual CSI variables have a negative relationship to financial performance and companies 
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should therefore actively design strategies that protect against CSI scandals by engaging in CSR 

engagement at the dimensional level. 

 

Contribution of the thesis: Our study contributes to CSR literature with knowledge about the 

effect of significantly negative CSI performance compared to the effect of positive CSR 

performance. We also contribute to expanding the empirical research in the subject area by 

studying three individual CSI variables and its connection to the financial performance. The 

result provides practical information to companies that can serve as a basis for the 

implementation of CSI strategies. 

 

Suggestions for future research: A suggestion for further research is to complete the study 

with a time shift where other individual CSI variables within the dimensions categories 

(Appendix 1) are studied to see if they give another result on the financial performance. One of 

the studies limitations is that the result can not be generalized to smaller companies. Therefore, 

for future studies it would be interesting to study smaller companies than only listed companies. 

From a population perspective, one suggestion is therefore to perform a similar study for 

European companies, where other accounting measures for profitability can also bring 

significant results to CSR literature. 

 

Key words: CSR, CSI, ESG, environmental dimension, social dimension, corporate 

governance dimension, legitimacy theory, slack resources theory, stakeholder theory, risk 

management theory, neoclassical theory, Tobin´s Q, ROA, ROE 
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1. Inledning

 
I studiens inledande kapitel förklaras bakgrund samt problemformulering. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse av studien syfte och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Historiskt har företags sociala ansvar betecknats med begreppet CSR, och nyligen har dess motpart 

implementerats med benämningen CSI, ett begrepp som kommit att omfatta företags sociala oansvar 

(Carroll, 1979; Wood, 1991b; Price & Sun, 2017). 

 

I flera decennier har CSR och dess påverkan på den finansiella prestationen varit ett omtalat ämne att 

diskutera inom företagsekonomin. Forskningen har i och med detta skapat en förståelse för hur CSR-

engagemang påverkar den finansiella prestationen, men vid införandet av motparten CSI har det visat 

sig att det finns bristfällig information om huruvida CSI-skandaler påverkar den finansiella 

prestationen (Armstrong & Green, 2013).  

 

En välkänd förklaring till socialt ansvar, CSR, formuleras av Carroll (1979) “Det sociala ansvaret 

för verksamheten omfattar de ekonomiska, rättsliga, etiska och diskretionära förväntningarna som 

samhället har på organisationer vid en given tidpunkt ". Genom denna formulering sätts den etiska 

ramen för hur samhällets förväntningar påverkar företags CSR-engagemang. Begreppet CSR blev 

populärt på 1990-talet (Carroll, 1999) och idag har företagens sociala ansvar (CSR) placerat sig som 

en av de tre viktigaste strategierna för hälften av Fortune Global 500 companies där närmare 20 

miljarder dollar spenderas årligen på att implementera CSR (Economic Policy Group 2015; 

McKinsey & Company 2014). En bidragande faktor till att företag investerar dessa miljarder i CSR-

engagemang är enligt forskarna Barnett (2007), Jones (1995) och Luo & Bhattacharya (2006) att de 

skapar en konkurrensfördel mot andra företag samt främja intressentrelationer.  

 

Godfrey, Merrill och Hansen (2009) formulerar begreppet CSI “En potentiell brist på moral och 

svårigheter med att anpassa sig efter omständigheterna, vilket representerar negativa avvikelser från 

de normer samhället förväntar sig i form av oansvarigt beteende” En studie som utförts av Wagner, 

Bicen och Hall (2008) visar att företeelser som miljöförstöring, dåliga arbetsförhållanden, 

diskriminering, ålder och utseende samt företagsstyrning som missgynnar samhället och dess 
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intressenter ryms inom kategorierna för CSI (Bilaga 1). Inrapporterade CSI-skandaler kommuniceras 

av media och när intressenterna blir medvetna om företags sociala oansvar har det en förmåga att 

uppröra känslor (Aouadi & Marsat, 2016). Forskare (Cheng, Ioannou & Serafeim, 2014; Price & Sun, 

2017; Lenz, Wetzel & Hammerschmidt, 2017; Arevalo & Aravind, 2017) förklarar att CSR-

engagemang fungerar som en försäkringsliknande fördel vid uppkomst av CSI-skandaler, men för att 

kunna förstå företags finansiella prestation i förhållande till både effekterna av CSR och CSI behövs 

det enligt Lenz et al. (2017) mer forskning om CSI och dess påverkan på finansiell prestation. 

Waddock och Graves (1997) har nämligen funnit att CSI visat sig medföra kostnader vilket kan leda 

till en konkurrensmässig nackdel mellan företag.  

 

1.2 Problemdiskussion 

CSR har tidigare använts som ett begrepp som täckt både ansvarigt och oansvarigt beteende hos 

företagen (Griffin & Mahon, 1997). Det finns dock anledning att misstänka att CSI och CSR inte 

enbart är två sätt att uttrycka samma sak – det vill säga att CSI är något annat än dålig CSR. CSI är 

nämligen sådana hållbarhetshändelser som kommuniceras av media, det vill säga inte de felande 

företagen själva, och de är ofta uppseendeväckande skandaler, det vill säga de får inte bara medial 

uppmärksamhet utan de har också förmågan att uppröra känslor. CSR kan beskrivas som ena sidan 

av devisen ’inga nyheter är goda nyheter’ medan CSI blir den andra sidan av samma devis – när CSI-

händelser uppdagas och kommuniceras i media är det verkligen nyheter. Genomslaget på människors 

uppfattning om det felande företaget kan bli större än det skulle varit av flera års nitiskt CSR-satsande 

som kommuniceras i hållbarhetsrapporter. Den gemensamma benämningen av hållbarhetshändelser 

i CSR-begreppet har dock begränsat förståelsen (Johnson & Greening, 1999) av de skilda 

innebörderna av de ansvariga och oansvariga aspekterna av hållbarhetsarbete. Strike, Gao och Bansal 

(2006) bestämde därför att särskilja dessa beteenden genom att benämna socialt ansvar som CSR och 

socialt oansvar som CSI. Arora och Dharwadkar (2011) hävdar dessutom att företagens sociala ansvar 

och sociala oansvar inte är perfekta motsatser och att de ekonomiska konsekvenserna av socialt 

oansvar fortfarande i stor utsträckning är oklara. 

 

I linje med de senaste studierna som undersöker effekterna av socialt oansvar på företags finansiella 

prestation redogör vi för ’ESG Controversies’, som ett mått på CSI i förhållande till finansiell 

prestation.   
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Godfrey et al. (2009), Price och Sun (2017) samt Kölbel, Busch och Jancso (2017) visar i sina tidigare 

studier att ett ansvarsfullt beteende (CSR) på kapitalmarknaden har en positiv inverkan på 

intressenternas investeringsval i enlighet med intressentteorin. Aouadi och Marsat (2016) hävdar att 

intressenterna avstår från investeringar i företag där oansvarigt beteende (CSI) är känt då det riskerar 

intressenternas investerade kapital. Tidigare forskning har riktat uppmärksamhet nästan enbart mot 

goda sociala prestationer (CSR) vilket medfört att forskning om företagens sociala oansvariga 

prestationer (CSI) kommit i skymundan (Mackey, A., Mackey, T. B., & Barney., 2007;  

Kothari, Shu, & Wysocki., 2009). Då CSI har en stor roll i strategiska investeringsbeslut menar Price 

och Sun (2017) att det nu är viktigt att öka förståelsen om hur fenomenet CSI påverkar företags 

lönsamhet.  

 

Två faktorer som förklarar varför företag och forskning släpar med att implementera CSI strategier 

respektive studera CSI är dels avsaknaden av en teoretisk förståelse om CSI samt att det förekommer 

ett neoklassiskt tankemönster hos många investerare och företagsledare (Lenz et al. 2017; Aouadi & 

Marsat, 2016). Ur det neoklassiska perspektivet anser investerarna att företagsledningen inte bör 

investera resurser i CSR - strategier trots att investeringarna kan skydda mot CSI - skandaler (Hong 

& Kacperczyk, 2009) eftersom engagemang i CSR anses vara en onödig kostnad för företag. Den 

neoklassiska synens snävhet kan enligt forskarna Price och Sun (2017) försämra företags finansiella 

prestation på sikt eftersom intressenterna påverkar företagens framgång. Tidigare studier (Lenz et al, 

2017; Strike et al, 2006; Lin-Hi & Müller, 2013) visar nämligen att CSI har en provocerande negativ 

och långvarig påverkan på företags finansiella prestation, vilket gör att företagen på sikt måste 

implementera en strategi för CSI.  

 

Enligt Aouadi och Marsat (2016) har globaliseringen medfört att nyheter om företag snabbt når 

intressenter genom flera kommunikationskanaler. Globaliseringen bidrar därmed till att 

intressenterna får en ökad medvetenhet om olika företag vilket leder till att de lättare kan jämföras 

med varandra. Information om både ansvarsfullt beteende och oansvarigt beteende rapporteras, vilket 

ökar risken för att företag hamnar i en ogynnsam position (Kölbel et al, 2017). Informationen om CSI 

rapporteras av media vilket gör att företagen själva, till skillnad mot de flesta CSR – prestationer, inte 

kan styra vad som rapporteras. De inrapporterade CSI-skandalerna samlas sedan i flera olika 

databaser där de kan sammanställas till enskilda variabler som t.ex. ESG Controversies Score i den 

globala databasen Thomson Reuters Datastream (Thomson Reuters, 2017). 
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Företag som saknar förståelse om CSI, löper därmed större risk att underskatta hur negativa 

hållbarhetsprestationer slår mot företagens finansiella prestationer (Kölbel et al, 2017; Wagner et al. 

2008). Därmed behövs det ny kunskap om den speciella dynamik eller effekt-förstärkning som tycks 

finnas hos de negativa händelserna (CSI) jämfört med de positiva (CSR). Det verkar som om CSI kan 

ha en chockverkande effekt på intressenterna av en omfattning som inte motsvaras ens av stora CSR-

ansträngningar, men både omfattningen av chockverkan och dess orsaker än ännu okända. Skillnaden 

mellan effekten på lönsamhet av CSR – prestationer, vilka är positiva för företagen och vilkas 

rapportering är under företagens kontroll och CSI-händelser, vilka vanligen är negativa och vilkas 

rapportering styrs av media har den företagsekonomiska forskningen ännu inte undersökt. Vår studie 

bidrar därav till CSR-litteraturen med kunskap om effekten av markant negativa ansvarsprestationer- 

CSI jämfört med effekten av positiva ansvarsprestationer – CSR, på företags finansiella prestation. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om CSI har en starkare påverkan på den finansiella prestationen 

än CSR. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till åren 2007–2017 och baseras på publika företag från hela världen inom den 

industriella branschen som under elvaårsperioden hade registrerad data för samtliga undersökta 

variabler i databasen Thomson Reuters Datastream. I urvalet ingår de företag som erhöll data för 

variablerna ESG Score, ESG Controversies Score, CSI Emission Reduction, CSI Health & Safety 

Policy och CSI Vision & Strategy. Variablerna innehåller även värden för marknadsvärdet Tobin´s Q 

samt redovisningsmåtten ROA och ROE som används för att mäta företagens lönsamhet. Utöver 

dessa tillkommer det ett antal kontrollvariabler vilka presenteras mer ingående i metodkapitlet 3.4 

Ovanstående avgränsning har resulterat i att studien baserats på 6237 observationer från 567 företag.  
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1.5 Disposition 

Studiens första kapitel har redogjort för arbetets bakgrund, problemdiskussion, frågeställning, syfte och till 

sist även studiens avgränsning. Studiens följande kapitel kommer Vidare disponeras studiens övriga kapitel 

enligt följande;  

 

 

 

 

 

I följande kapitel presenteras studiens ramverk vilket arbetet kommer att följa. Till att börja med introduceras tidigare forskning om sambandet 

mellan CSI, CSR och finansiell prestation. Därefter följer tre enskilda CSI variabler inom varje miljö- , social - och företagsstyrningsdimension 

som sedan kopplas ihop med relevanta teorier där olika synsätt på sambanden presenteras. I anslutning till variablerna skriver vi avslutningsvis 

ut studiens hypoteser. 

 

 

 

I metodkapitlet redogör vi för vår forskningsprocess och därefter presenteras arbetets empiriska metod, vilket klargör hur dataunderlaget samlats 

in samt hur populationen valts ut och bortfallet granskats. I operationaliseringen redogör vi för hur studiens begrepp kommer att mätas, vilka är; 

ESG Score, ESG Controversies Score, CSI Emission Reduction, CSI Health & Safety Policy, CSI Vision & Strategy, och där kontrollvariablerna 

risk, storlek, investeringsgrad och OCF kontrollerar mätvärdena. Slutligen skildras studiens analysmetoder samt resonemang om studiens 

kvalitetskriterier. 

 

 

 

Resultatkapitlet inleds med en förklaring av den beskrivande statistiken, vilket omfattar värden såsom medelvärde och standardavvikelse. 

Kapitlet följs av resultatet från varianstestet Pearsons Korrelationstest för att sedan avslutas med regressionsanalyser, där resultatet skall fungera 

som underlag till studiens prövade hypoteser. 

 

 

 

I studiens femte kapitel framkommer det diskussioner om studiens resultat, förankrat i arbetets syfte och hypoteser. I diskussionen omfattas även 

kopplingar till den tidigare forskningen, de nämnda teorierna som presenteras i arbetets teorikapitel samt övriga betraktelsesätt som vi funnit 

lämpliga för studien. 

 

 

I det avslutande kapitlet redogörs först studiens slutsats, vilket följs av en beskrivning av studiens teoretiska och praktiska bidrag. Därefter följer 

ett resonemang kring studiens trovärdighet och slutligen beskrivs studiens begränsningar och förslag till framtida forskning. 

Figur 1 Studiens disposition, egen figur

Slutsats 

Resultat 

Teoretisk referensram 

Metod 

Inledning 

Resultatdiskussion 
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2. Teoretisk referensram

 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och relevant litteratur som vi funnit intressant för 

sambandet mellan CSR och CSI och dess påverkan på företags finansiella prestation. Argumenten 

följs av kopplingar till olika teorier som utmynnar i en diskussion om CSI i de enskilda dimensionerna 

(miljö, social och företagsstyrning). Dessa diskussioner resulterar i hypoteser som kommer 

undersökas vidare i studiens fjärde kapitel.     

 

2.1 CSR-engagemang och CSI-skandaler  

I tidigare forskning har det primära fokuset varit att finna samband mellan CSR-engagemang och hur 

den finansiella prestationen påverkas i en positiv riktning. Att nu försöka identifiera CSR och CSI 

som enskilda begrepp har ökat behovet av att skapa en modell som undersöker hur CSI kan försämra 

förhållandet mellan CSR och finansiell prestation. Det har visat sig att sambandet mellan aktiviteterna 

CSR och CSI inte enbart bestäms baserat på en positiv eller negativ asymmetri (Price & Sun, 2017), 

utan beteendeforskare påvisar att intressenternas syn på aktiviteten har att göra med i vilken 

omfattning intressenten tillhandahållit information om aktiviteten, vilket senare ligger till grund för 

hur den ska värderas (Mitchell & Wood, 1980; Lange & Washburn, 2012). Wagner, Lutz och Weitz 

(2009) belyser att intressenterna kan uppfatta och reagera på inkonsekvent CSR och CSI som är 

baserad på falsk information och falska åtgärder. Detta kommer enligt Barden, Rucker, Petty och 

Rios (2014) att direkt eller indirekt påverka intressenternas attityder mot företaget och därmed dess 

finansiella prestation. 

 

Enligt Price och Sun (2017) så ger litteraturen idag indikationer på att CSI har ett negativt inflytande 

på företag. En hög nivå av CSI inom företag försämrar den position som företaget är beroende av för 

goda relationer med konsumenter och andra intressenter på kapitalmarknaden (Lin-Hi & Müller, 

2013). Försämras företagens relationer leder det troligen till en försämrad finansiell prestation då 

intressenterna ofta är mer mottagliga för företagets oansvariga beteende än dess ansvarsfulla 

engagemang, då oansvarigt beteende har visat en stor påverkan på konsumenternas 

varumärkesuppfattning (Walsh & Mitchell, 2010). 

 

Price och Sun (2017) fann i sin studie att CSR-engagemang fungerar som en försäkringslikande fördel 

vid uppkomst av CSI-skandaler då resultatet visade att avsaknad av CSR-engagemang försämrade 
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den finansiella prestationen mer avsevärt än när företaget engagerar sig fullt ut i CSR-engagemang. 

Den försäkringsliknande fördelen som skapas genom CSR-engagemang menar Price och Sun (2017) 

stärker de immateriella tillgångarna i form av lojalitet som knyter goda relationerna med företags 

intressenter vilket på sikt skapar en konkurrensfördel som påverkar den finansiella prestationen i en 

positiv riktning. Lenz et al. (2017) och Kölbel et al. (2017) hävdar att CSI omvänt kan försvaga 

intressentrelationer genom att de kan minska dess immateriella tillgångar. Minskas de immateriella 

tillgångarna blir företag mottagliga för konkurrenter vilket på sikt kan påverka den finansiella 

prestationen i en negativ riktning. I studien som Lenz et al. (2017) utfört identifieras flera olika CSR-

engagemang då forskarna funnit att miljöutsläpp inte kompenseras med CSR-engagemang inom 

företagsstyrning vilket innebär att företags CSR måste konstrueras efter dimension av CSI-skandal 

då CSR inte fungerar som en övergripande åtgärd för all uppkomst av CSI. Price och Sun (2017) och 

Lenz et al. (2017) tydliggör därmed vikten av att företag aktivt driver en CSR strategi som vid 

uppkomst av CSI kan ha en dämpande effekt på oansvarigt beteende. 

 

Enligt Godfrey et al. (2009) och Wood (1991b) tar CSR-engagemang lång tid att utveckla då det skall 

passa in i de sociala aspekterna som skapar en ömsesidig och fördelaktig relation där företagens rykte 

och värdesystem utvecklas till legitimitet för intressenterna. Med tiden kommer intressenterna att 

känna igen företagens CSR-engagemang som ett långsiktigt, trovärdigt och lönsamt beteende vilket 

enligt tidigare studier påverkar företagens finansiella prestation positivt (Arevalo & Aravind, 2017). 

Omvänt skiljer sig prestationseffekten av CSI då det visat sig att oansvarigt beteende skadar 

relationerna med företagens intressenter som enligt tidigare studier har en negativ effekt på företagens 

finansiella prestation (Frooman, 1997; Muller & Kräussl, 2011).  

 

Det finns exempel på när Wal-Mart och Nike drabbades negativt av en CSI-skandal, då de anklagats 

för att ha fabriker med oacceptabla arbetsförhållanden, vilket dess intressenter ifrågasatte (Roberts & 

Engardio, 2006). Dessa osäkra arbetsförhållanden medförde långsiktiga negativa konsekvenser för 

Nike och Wal-Mart under 1990-talet, vilket ledde till att de införde en strategi med CSR- engagemang 

som på sikt kan skydda mot CSI. (Buchanan, Tariq, & Xijan, 2013).  

 

Företag som uppvisar ett oansvarigt beteende har som följd upplevt negativa konsekvenser på dess 

finansiella resultat i form av lägre avkastning på tillgångarna och lägre försäljningstillväxt under en 

längre tid (Baucus & Baucus, 1997). Forskarna Baucus och Baucus (1997) påstår även att företag 
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med flera CSI anklagelser inom ett år upplever en mer långvarig negativ effekt på den ekonomiska 

utvecklingen och dess finansiella prestation, vilket gör att företagens marknadsandelar frekvent blir 

utsatta.   

 

Flera forskare (Kölbel et al., 2017; Wagner et al., 2008; Price & Sun, 2017; Lenz et al., 2017) 

argumenterar för ökad medvetenhet om hur sambandet mellan CSR och CSI generera en högre 

finansiell prestation. Vi finner mycket få studier som undersökt sambandet mellan CSI och finansiell 

prestation där resultaten i studierna dessutom varit varierande eller lidit av brister i dess 

forskningsdesign. Det är därmed fortfarande oklart vilken effekt CSI har på företags finansiella 

prestation, och om det finns grund för vår tes att CSI har en starkare effekt på finansiell prestation än 

CSR, varför vi diskuterar ett eventuellt samband från teoretiska utgångspunkter. Vi diskuterar i 

följande avsnitt de finansiella effekterna av CSR och CSI med hjälp av fem teorier - Intressentteorin, 

Riskhanteringsteorin, Legitimitetsteorin, Neoklassiska teorin och Slack Resources teorin. 

 

2.2 Intressentteorin 

Barnett (2007) indikerar att forskningen om CSR och CSI måste fånga intressenternas intresse och 

benägenhet att påverka för att, precis som med övriga investeringar kunna avgöra om de är lönsamma 

eller inte. En förenklad sammanfattning av intressentrelationer är att det finns ett dubbelriktat 

beroendeförhållande med andra än bara delägarna vilket medför att företagen måste vårda 

relationerna i proportion till de övriga intressenternas inverkan på företaget, det vill säga tillgodose 

dess behov.  

 

Stakeholder teorin, även kallad intressentteorin undersöker och definierar förhållandet mellan 

intressenter och ledningen i dess ansträngningar för att uppnå ekonomiska fördelar (Margolis & 

Walsh, 2003). Företagens intressenter påverkas både positivt och negativt av företagens agerande 

(Marom, 2006) och enligt McWilliams och Siegel (2001) har alla intressenter olika krav och därmed 

anspråk på hur resursers skall fördelas och hur vinstmaximering ska uppnås. Relationerna mellan 

intressenterna och företagen bygger på att identifiera och prioritera intressenters förväntningar baserat 

på företagsledningens uppfattning om intressenternas makt och legitimitet (Mitchell, Agle & Wood, 

1997).  
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Genom att bemöta och uppfylla de olika intressenternas krav skapas värdefulla relationer mellan 

intressenter och företag, vilket enligt intressentteorin har en positiv inverkan på den finansiella 

prestationen och det upplevda marknadsvärdet (Makni, Francoeur & Bellavance, 2009; Malik, 2014). 

Malik (2014) beskriver vikten av ett bra bemötande, som kan ske genom förbättrad information till 

investerarna och leda till att den eventuella upplevda risken minimeras, vilket på sikt kan komma att 

sänka företagets kapitalkostnader. Malik (2014) beskriver att företag kan utveckla en affärsmodell 

där företagets grundläggande värderingar som vänder sig till olika intressenter såsom kunder, 

leverantörer, anställda, investerare, samhället och lagstiftare uppmärksammas, vilket illustreras i figur 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. CSR-aktiviteter riktade mot olika grupper av intressenter (Malik, 2014) 

Det finns dock tidigare studier som stödjer att CSI påverkar den finansiella prestationen negativt 

(Strike et al. 2006), då det för företagen exempelvis kan medföra böter och andra konsekvenser där 

konsumentrelationer försämras och intressenterna är villiga att straffa företaget för dess oansvariga 

beteende (Kölbel et al. 2017). Intressenterna har enligt Kölbel et al. (2017) en begränsad åtkomst till 

information vilket gör det omöjligt att ständigt övervaka företagets CSI. Det blir därför endast ett 

urval av CSI som når intressenternas vetskap och som kan påverka intressenternas ställning till 

sanktionen och företagets engagemang. Kang, Germann och Grewal (2016) samt Strike et al. (2006) 

konstaterar att CSI skadar intressenternas och samhället syn på företaget, vilket Mishra och Modi 

(2013) styrker då strategin med att inkludera intressentteorin är att vara engagerade i CSR för att 
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kunna kompensera oundvikliga CSI-skandaler. Genom att införa CSR-engagemang som är formade 

efter intressenternas olika krav kan dessa engagemang enligt Malik (2014) skapa konkurrensfördelar 

inom vissa områden så som ökad avkastning, bättre ledarskap, ökad produktivitet bland de anställda 

samt en positiv mediabevakning, vilket illustreras i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 CSR fördelar utifrån värdeskapande funktioner (Malik, 2014) 

2.3 Riskhanteringsteorin 

Riskhanteringsteorin är en teori som företag kan tillämpa för att motverka eventuella risker och 

problem som kan uppstå och resultera i negativa konsekvenser för företaget. Riskhantering kan ske 

på olika nivåer och inom olika problemområden, vilket Purnanandam (2008) diskuterar då strategin 

kan användas för att exempelvis reducera kostnader som uppstår när ett företag hamnar i finansiell 

kris. För att kunna hantera denna finansiella kris benämner forskare olika sätta att gå tillväga, 

exempelvis argumenterar Fehle och Tsyplakov (2005) för olika instrument där utgångspunkten är att 

minska osäkerheten genom nedsatta produktpriser medan Rampini, Sufi och Viswanathan (2014) 

anser att krisen minskar genom reducering i råvarupriser.  

 

Riskhantering är något som vi kan relatera till i vår studie när det kommer till investeringar i CSR-

engagemang där syftet är att kunna motverka risken av förlustbringande effekter på grund av 

oansvarigt beteende. Tidigare studier (Godfrey, 2005; Godfrey et al., 2009; Shiu & Yang, 2017) har 

nämligen visat att kontinuerligt CSR-engagemang fungerar som en försäkringsliknande fördel till de 

immateriella tillgångarna som skyddar företagets finansiella prestation och rykte vid CSI. Att använda 
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dessa investeringar i CSR som ett skydd mot dålig publicitet som orsakats av CSI, innebär att 

företagen brukar CSR som ett riskhanteringsmedel. Detta är något vi sett i tidigare studier (Price & 

Sun, 2017) då företag som lämnar bidrag till miljöorganisationer samtidigt har ertappats med 

oansvarigt beteende gällande miljöutsläpp. 

 

2.4 Legitimitetsteorin 

En teori som ligger nära riskhanteringsteorin är legitimitetsteorin. Detta beror på att företagen 

ständigt arbetar med att vinna förtroende hos intressenterna för att kunna tillgodoräkna sig det 

utrymme som behövs för att verka inom samhället. Legitimitetsteorin baseras på att företagen agerar 

efter vad samhället anser är socialt accepterat för att kunna nå en framgångsrik utveckling där 

intressenterna och samhällets inställning har en avgörandet åsikt för företagets existens (O´Donovan, 

2002). Forskaren Lanis och Richardson (2012a) beskriver att företagen, för att kunna uppnå dessa 

mål, tydligt måste dela med sig av företagsinformation som CSR-engagemang där en dialog utformas 

så företaget kan möta samhällets förväntningar och skapa en legitim relation.   

 

Strävan efter att vara legitim mot samhället har varit en motiverande nyckelfaktor för CSR-

engagemang. Ju mer CSI ett företag innehar desto mer resurser bör företagen avsätta till CSR. Ett 

företag har nämligen svårt att överleva utan dess marknadsandelar och därför menar Deegan och 

Unerman (2011) att legitimitetsteorin går ut på att finna acceptans genom att verka inom samhällets 

ramar och normer.  

 

Forskarna Gray, Kouhy och Lavers (1995) och Patten (2002) benämner fyra olika incitament till hur 

företaget agerar mot CSI-skandaler genom CSR-engagemang beroende på vilka legitimitetsrisker 

som föreligger. Den första åtgärden företagen kan göra är att informera och utbilda relevanta 

intressenter om förändringar i organisationen. Den andra åtgärden har incitament att påverka 

omgivningen och samhällets uppfattning om företaget, detta för att minska onödiga 

missuppfattningar. Det tredje alternativet är att gå steget längre och försöka manipulera samhället 

genom att avleda uppmärksamheten från oansvariga aktiviteter i företaget till att framhäva de goda 

och positiva aktiviteterna i andra relevanta frågor. Det fjärde alternativet är enligt ovan nämnda 

forskare att ändra intressenternas förväntade krav på företaget om de fått information om orealistiska 

eller felaktiga prestationer. Dessa incitament är metoder vi sett företag använda sig av i tidigare 



Andrea Averland & Elina Strand 

 

12 

 

studier (Price & Sun 2017; Kölbel et al., 2017) då CSR kan fungera som ett försäkringsmedel mot 

företagens inrapporterade CSI. 

 

2.5 Slack Resources teorin  

Slack Resources är de resurser som finns kvar efter att nödvändiga betalningar har erlagts från 

företagets totala tillgångar. De kvarvarande tillgångarna kan användas för att möta exempelvis 

oförväntade investeringar och kostnader (Cyert & March, 1963; Daniel, Lohrke, Fornaciari & Turner, 

2004). Penrose (1959) belyser att dessa kvarvarande resurser är en nyckelfaktor för ett företags 

expansion, lärande, innovation och vinstgivande tillväxt. Slack Resources teorin som idé är därmed 

lätt att acceptera då ju med resurser ett företag har desto mer kan de satsa för att växa ännu mer.  

 

Slack Resources teorin indikerar därmed att företag med högre lönsamhet har mer tillgängliga resurser 

och kapital att budgetera på investeringar i CSR-engagemang än de företag som har knappa resurser 

och minder överskott av kapital (Campbell, 2007; Waddock & Graves, 1997; Watson, 2015). 

Resursfördelningen innebär därmed på att företag som genererar hög finansiell prestation investerar 

resurser i CSR-engagemang och därmed uppfattas ansvarsfulla mot samhället. Slack Resources teorin 

indikerar därmed på att lägre nivåer av finansiell prestation leder till lägre nivåer av CSR-engagemang 

vilket bidrar till ett mindre skydd mot CSI-skandaler. 

 

Price och Sun (2017) indikerar på att CSI har ett negativt inflytande på företag samt att en hög grad 

av CSI kan försämra företagets position vilket minskar effekten av de tidigare resurser som investeras 

i CSR-engagemang. Det är därför enligt Price och Sun (2017) viktigt att avsätta resurser till CSR-

engagemang som Penrose (1959) beskriver som en nyckelfaktor till företagens lönsamhet. 

 

2.6 Neoklassisk teori 

Inom det neoklassiska synsättet anser forskare att det finns ett negativt samband mellan CSR och 

finansiell prestation, med anledning att ökade kostnader för investeringar i CSR leder till minskade 

vinster och eventuellt sämre resultat (Ullmann, 1985; Mahoney & Roberts, 2007). Detta negativa 

samband kan förklaras med att CSR-engagemang ökar företagens kostnader vilket i sin tur leder till 

ett mindre lönsamt utgångsläge gentemot de konkurrenter som avstår från kostnaden då resurserna 

tas från företagens eventuella överskott (Aupperle, Carroll & Hatfield, 1985; Wang, Doue & Jia, 

2016; Waddock & Graves, 1997). 
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I den neoklassiska teorin förekommer antaganden om att investerare bortser från de sociala normer 

som det argumenterats för tidigare (Hong & Kacperczyk, 2009) och istället enbart fokuserar på̊ den 

vinst som kan genereras. Istället för att undersöka vilka CSR-engagemang som företaget bör investera 

i efter intressenternas preferenser anser den neoklassiska teorin att företagsledare bör fokusera på att 

skapa vinster. Enligt neoklassiska ekonomer så omfattar socialt ansvarstagande när företagen 

genererar vinster som leder till en valmöjlighet att engagera sig i CSR efter att löner, investeringar 

och skatter är betalda. Detta synsätt ger möjlighet till finansiellt överskott som 

intressenterna/aktieägarna själva kan återinvestera i CSR-engagemang om de på eget initiativ anser 

att det är fördelaktigt (Porter & Kramer, 2006). Denna teori motsäger det som tidigare nämnda teorier 

påstår, nämligen att det finns en försäkringsliknande fördel med att investera i CSR-engagemang som 

skyddar företaget mot CSI. 

 

2.7 CSI´s påverkan på den finansiella prestationen  

Intressent - och legitimitetsteorin talar för ett starkt negativt samband mellan CSI och finansiell 

prestation. Det negativa sambandet utifrån ovan nämnda teorier och CSI, grundar sig i att intressenter 

tar avstånd från företag som uppträder oansvarigt och med tiden tappar företagen även sin legitimitet 

mot samhället (Lanis & Richardson, 2012a). Det har visat sig att en hög nivå av CSI inom företag 

starkt påverkat företagens positioner och relationer med konsumenter och andra intressenter på 

kapitalmarknaden (Lin-Hi & Müller, 2013). Price och Sun (2017) hävdar att CSI har en negativ effekt 

på intressentrelationer vilket därmed försvagar och minskar immateriella tillgångar, som lojalitet. 

Detta kan medföra att företagen är mer mottagliga för konkurrenter som påverkar de befintliga 

intressenternas anseende och leder till mindre investerat kapital som då resulterar i en negativ 

utveckling i företagets finansiella prestation. Legitimitetsteorin indikerar även på ett positivt samband 

mellan CSR och finansiell prestation då CSR-engagemang anses som ansvarsfullt mot samhället där 

företagen anstränger sig för att följa de rådande normerna (Deegan och Unerman, 2011). Kölbel et 

al. (2017) förklarar i sin studie att CSR har en riskreducerande effekt vid negativa händelser, vilket 

indikerar att CSI markant försvagar företagens position då CSR behövs som skydd för att upprätthålla 

den finansiella prestationen.   

 

Riskhanteringsteorin och Slack Resources teorin argumenterar för att det finns ett samspel mellan 

variablerna, CSI och CSR, då CSR kan motverka CSI i form av att företagen har byggt upp en legitim 

och stadig moralisk relation till samhället (Lanis & Richardson, 2012a). Riskhanteringsteorin 
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argumenterar för att företag kan skyddas mot CSI-skandaler som påverkar den finansiella 

prestationen negativt om företagen aktivt gör investeringar i CSR-engagemang (Purnanandam, 2008). 

Inom Slack Resources teorin anses företag med hög lönsamhet ha mer resurser att fördela på 

investeringar på CSR än företag med mindre lönsamhet (Waddock & Graves, 1997; Watson, 2015). 

Företag med hög lönsamhet kan därmed antas få ett bättre skydd mot CSI vilket annars har markanta 

negativa följdkonsekvenser på den finansiella prestationen. Enligt den neoklassiska teorin som 

bortser från sociala normer finns det dock företag med stora resurser som aktivt väljer att avstå från 

engagemang i CSR. Anledningen till detta är att fokuset inom den neoklassiska teorin är att generera 

maximala vinster (Aupperle et al., 1985; Wang et al., 2016; Waddock & Graves, 1997) där CSR-

engagemang kan anses vara en “onödig” kostnad, vilket indikerar på en avsaknad i förståelsen om 

hur CSI-skandaler kan påverka den finansiella prestationen (Kölbel et al. 2017).  

 

Tidigare studier som visat att CSI har en starkare negativ påverkan på företags finansiella prestation 

har använt sig av måtten firm value (Lenz et al. 2017), market value (Price & Sun, 2017) och firm 

market value (Aouadi & Marsats, 2016). Utifrån tidigare studiers resultat finner vi stöd till 

utformandet av hypotes 1, där vi påstår att CSI har en starkare negativ påverkan på den finansiella 

prestationen än vad CSR har en positiv påverkan på den finansiella prestationen. Vi formulerar 

studiens första hypotes enligt följande:   

 

H1: CSI har en starkare påverkan på företagets finansiella prestation än CSR 

 

2.8 Enskilda variabler inom CSI  

I de få tidigare studier som finns om CSI och CSR´s relation till den finansiella prestationen har dessa 

begrepp studerats som generella samlingsvärden. Price och Sun (2017) belyser betydelsen av att 

undersöka separata variabler av CSI för att få en djupare förståelse av hur CSI variabler påverkar den 

finansiella prestationen. Tidigare studier har använt sig av databasen KLD (Kinder, Lydenberg, 

Domini Database), dock har vi i denna studie valt att använda databasen Thomson Reuters 

Datastream som tillhandahåller variablerna ESG Score och ESG Controversies Score. Variabeln ESG 

Controversies Score omfattar information om nyhetshändelser inom miljö -, social- och 

företagsstyrningsdimensionen som består av 23 olika kategorier (Bilaga 1) där exempelvis nyheter 

om; rättegångar, pågående lagstiftningstvister eller böter förekommer. Författarna Price och Sun 
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(2017) och Kölbel et al. (2017) belyser att vetskapen om vilka kategorier som har störst negativ effekt 

på den finansiella prestationen saknas inom den företagsekonomiska forskningen.  

 

Vid formulering av studiens tre följande hypoteser, har vi valt att utgå ifrån tre enskilda CSI variabler 

inom varje dimension. Dessa variabler är, CSI Emission Reduction (miljödimensionen), CSI Health 

& Safety Policy (sociala dimensionen) och CSI Vision & Strategy (företagsekonomiska 

dimensionen). 

2.8.1 CSI Emission Reduction ställt mot finansiell prestation 

CSI, Emission Reduction, omfattar den miljömässiga dimensionen. Miljödimensionen mäter företags 

inverkan på exempelvis luft, mark, vatten och återspeglar därmed hur väl ett företag värnar om att 

undvika miljörisker och reducera överutnyttjandet av miljöresurser för att skapa långsiktiga 

intressentrelationer (Thomson Reuters, 2017). Att inte följa dessa normer inom miljödimensionen 

innebär att företagen kan ha svårare att positionera sig på marknaden vilket enligt författarna Hassel, 

Nilsson och Nyqvist (2005) samt Limkriangkrai, Koh och Durand (2017) kan medföra en negativ 

trend då företaget minskar mängden marknadsandelar som påverkar den finansiella prestationen 

negativt på sikt. 

 

CSI variabeln omfattar miljöutsläpp som kan medför att intressenternas miljömässiga engagemang 

undermineras. Att ett företag är miljövänligt är enligt Sweetin, Knowles, Summey och McQueen 

(2013) viktigt för den finansiella prestationen då ett icke- miljövänligt uppträdande kan leda till att 

relationerna med intressenterna, samhället och andra sociala grupper försämras. Brass, Butterfield 

och Skaggs (1998) betonar att dessa försämrade relationer så småningom kan överföras till 

nyckelmedlemmar, partners och byråer i affärsnätverket vilket begränsar den finansiella prestationen 

då intressenternas vilja att investera påverkas negativt.    

  
Med bakgrund till presenterade teorier och avsaknad av företagsekonomisk forskning inom den 

miljömässiga dimensionen av CSI och dess påverkan på den finansiella prestationen utformar vi vår 

andra hypotes enligt följande;  

 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan, CSI Emission Reduction, och företagets finansiella 

prestation    
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2.8.2 CSI Health & Safety policy ställt mot finansiell prestation  

CSI, Health & Safety policy, inkluderas i den sociala dimensionen där dess syfte är att mäta variabler 

som kan komma att ha en negativ påverkan på både anställda, samhällets och kundernas förtroende 

och lojalitet mot företaget (Thomson Reuters, 2017). Luo och Bhattacharya (2006) argumenterar i sin 

studie att företag med hög produktkvalitet och nyskapande genererar nöjda kunder och därmed 

erhåller högre finansiell prestation. För att mäta hur den sociala dimensionen påverkar den finansiella 

prestationen, kontrolleras exempelvis de anställdas arbetsmiljö samt hur leverantörskedjan agerar 

utifrån den moraliska ståndpunkt som företaget står för. Vidare så menar Amaeshi, Osuji, och Nnodim 

(2008) att CSI kan påverka relationer med leverantörer negativt då de inte är villiga att samarbeta 

med oansvariga företag. CSI kan även medföra negativa relationer till företagets anställda då det 

oansvariga beteendet kan göra att de anställda väljer att avsluta sin anställning som för företagen kan 

leda till problem vid nyrekryteringar (Oikonomou, Brooks & Pavelin, 2012; Strike et al., 2006). Att 

ha en affärsmässig relation med ett oansvarigt företag kan därför som tidigare nämnts vara negativt 

då samhället kan protestera mot företaget och främja dålig publicitet vilket är något som kan skada 

företagets rykte och dess finansiella prestation (Fombrun, Gardberg & Barnett, 2000). 

 

Frooman (1997) indikerar i sin studie på att relationer mellan företag och intressenter blir allt mer 

utsatta i ett snabbt globaliserat samhälle där det råder en fri kapital- och arbetsmarknad eftersom 

intressenter och personal har en möjlighet att avstå från företag som agerat socialt oansvarigt. I och 

med att CSI försämrar intressentrelationerna är det av vikt att undersöka hur den sociala dimensionen 

av CSI påverkar företagets finansiella prestation. 

  

Med bakgrund till denna avsaknad av CSI information inom företagsekonomiska forskningen har vi 

valt att utforma vår tredje hypotes enligt; 

 

H3: Det existerar ett negativt samband mellan, CSI Health & Safety Policy, och företagets 

finansiella prestation   

2.8.3 CSI Vision & Strategy ställt mot finansiell prestation  

CSI, Vision & Strategy, ingår i företagsstyrningsdimensionen vilket mäter variabler som avser 

styrelsens arbete vid implementering av strategier och rättigheter (Thomson Reuters, 2017). Enligt 

Sánchez-Ballesta och García-Meca (2007) kan dess perspektiv anses influera till olika 
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företagsbeteenden, vilket Renders, Gaeremynck och Sercu (2010) menar ger en styrning som kan 

komma ha olika inverkan på företags finansiella prestation i både negativ och positiv omfattning. 

Forskaren Collier (2008) uppmärksammar betydelsen av en tydlig struktur och sammansättning av 

ett företag för att kunna tillfredsställa så många intressenter som möjligt. Hur företag förhåller sig till 

företagsstyrningsdimensionen har framförallt uppdagats bland investerare då flera 

bokföringsskandaler kommit till känna genom ökad informationsspridning (Bhagat, Bolton & 

Romano, 2008). 

 

CSI-skandaler kan både vara avsiktligt och oavsiktligt i verksamheten. Armstrong och Green (2013) 

samt Lin-Hi och Müller (2013) menar att både typerna av CSI kan vara produktiva så länge som de 

är dolda för allmänheten. När det avsiktliga oansvariga beteendet avslöjas så är det denna som leder 

till störst skada på företagets finansiella prestation. Sweetin et al., (2013) menar att intressenter 

därmed är villiga att straffa företag med CSI-skandaler genom att bojkott, strejka och protestera. 

  

De negativa effekterna som intressenterna upplever med CSI, Vision & Strategy inom ett företag gör 

att dess finansiella prestation begränsas. Begränsningarna kan relateras till att det existerar en 

avsaknad av relevant information om hur CSI Vision & Strategy förhåller sig till finansiell prestation. 

Vi har därför valt att utforma studiens fjärde hypotes enligt; 

 

H4: Det existerar ett negativt samband mellan, CSI Vision & Strategy, och företagets finansiella 

prestation    
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3. Metod

 
Det inledande metodkapitlet kommer att beskriva studiens forskningsfilosofi och den antagande 

forskningsansatsen som valts därefter. Kapitlet fortsätter sedan med en beskrivning av studiens 

empiriska metod där urval och metoden för insamling av data presenteras samt en redogörelse av 

studiens analysmetoder. Vidare i kapitlet tydliggörs sedan studiens operationalisering, vilket 

förklarar hur vi mätt ESG Score, ESG Controversies Score, CSI Emission Reduction, CSI Health & 

Safety Policy och CSI Vision & Strategy samt de kontrollvariabler som vi har använt. Avslutningsvis 

framställs valda analysmetoder samt att studiens kvalitetskriterier som tagits i beaktande diskuteras.

 

3.1 Vår forskningsprocess 

Litteratur om forskningsmetoder beskriver processen i forskningen som en trapp i flera steg, antalet 

kan variera men stegen bör passeras. Saunders, Lewis och Thornhill (2016) anser att litteraturen inom 

forskningsprocesser visar på en förenklad bild av stegen, som i den praktiska verkligheten är betydligt 

mer komplicerad.  

 

Uppsatsens metodologi skall beskriva på vilket sätt studiens metod kan belysa eller besvara studiens 

forskningsfråga. Ekengren & Hinnfors (2012) belyser att valet av metod är en förutsättning för att 

kunna genomföra en studie och vidare så påvisar de att studiens syfte, problemdiskussion och 

avgränsningar skall ligga till grund för valet av metod. Vårt syfte är att undersöka om CSI har en 

starkare påverkan på företags finansiella prestation än CSR. Studien kommer även att undersöka tre 

variabler inom CSI vilket motsvaras av dimensionerna inom ESG (miljö, social och företagsstyrning) 

för att separat tyda respektives påverkan på den finansiella prestationen. 
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Figur 4 Vår forskningsprocess, illustrerad som en pyramid. 

 

Nästa steg i processen omfattar forskningsfilosofin positivismen. Bryman och Bell (2013) beskriver 

att acceptabel kunskap inom ett eller flera olika områden finns representerade i kunskapsteoretiska, 

även kallade epistemologiska frågeställningar. Förespråkare av positivismen framhåller 

naturvetenskapliga metoder men använder även begreppen logisk positivism samt logisk empirism 

som synonymer då positivismen innehar en modern kunskapsteoretisk uppfattning. Begreppen har en 

påtaglig strävan efter objektivitet (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Eriksson & Hultman, 2014) och enligt 

Bryman och Bell (2013) bedöms den positivistiska vetenskapen vara värderingsfri. Vårt syfte i 

kombination med en strävan efter att genomföra forskningsprocessen objektivt bidrog till att vi valde 

att tillämpa den positivistiska forskningsfilosofin för vår studie. 

 

Utgångspunkten är en ansamling av teori inom områdena CSI, CSR samt finansiell prestation, som 

sedan har formats till hypoteser för att testas mot verkligheten med hjälp av kvantitativ mätning. Det 

tillvägagångssätt som vi valt att tillämpa för vår studie är därmed en kvantitativ strategi som 

karaktäriseras av samband och mätning (Bryman & Bell, 2013), något vi anser kännetecknar vår 

studie då syftet är att undersöka om CSI har en starkare påverkan på finansiell prestation än CSR. 

Eriksson och Hultman (2014) belyser att det inom den positivistiska traditionen och dess kvantitativa 

strategier finns två skilda ansatser, deduktiv och induktiv. I studien har vi valt att tillämpa en deduktiv 

forskningsansats vilket innebär att processen utgår från redan existerande teorier och principer, som 

sedan används för att dra slutsatser om observerade händelser (Bryman & Bell, 2013). Studien avser 

att testa hypoteser vilket enligt Patel och Davidson (2001) även mer specifikt kan uttryckas som att 
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en hypotetisk-deduktiv ansats används. Den deduktiva ansatsen innebär att utgångspunkten i studien 

utgörs av hypoteser som vi deducerat fram. Hypoteserna måste dock visa på signifikanta samband för 

att kunna accepteras och om de inte innehar signifikans så skall hypotesen förkastas. I studien skall 

vi testa en hypotes åt gången vilket bidrar till att vi tillämpar både logik och empiri som enligt Thurén 

(2007) och Saunders et al. (2016) rekommenderats finnas med i undersökningen och dess 

forskningsprocess.  

 

 

Figur 5 Den deduktiva processen från (Bryman & Bell, 2013) 

Vi har i denna studie utgått ifrån en kvantitativ forskningsstrategi, där empiriska fakta i form av 

sekundärdata samlats mellan ett tidsintervall på elva år, år 2007 till år 2017, vilket varit nödvändigt 

för att se förändringar då CSI är ett nytt begrepp att studera i relation till den finansiella prestationen. 

 

I studien har vi därmed tillämpat en longitudinell forskningsdesign som enligt Bryman och Bell 

(2013) och Yin (2007) innebär att kartlägga förändringar över tid. Pettigrew (1990) skriver att den 

longitudinella forskningsdesignen bygger på företeelser på vertikala och horisontella analysnivåer 

vilket Bryman och Bell (2013) normalt anser är en mycket tidskrävande metod när det gäller 

datainsamling. Den longitudinella designen skiljer sig åt på två sätt vilket Bryman och Bell (2013) 

redogör genom att beskriva att det finns både panelstudie och en kohortstudie. I en panelstudie 

fokuserar man på ett urval och inom kohortstudier fokuserar man på att hitta en gemensam nämnare 

hos urvalsgruppen (Bryman & Bell, 2013). Båda varianterna av longitudinell design är möjliga att 

tillämpa i denna studie, dock anser vi att en panelstudie fungerar bättre i vår undersökning då den ger 

värdefull kunskap om relationen mellan variablerna under en längre tidsperiod där flera år 

uppmärksammats. Som Bryman och Bell (2013) nämner ovan är den longitudinella designen en 

tidskrävande process, men då vi haft tillgång till Thomson Reuters Datastream är dock inte 

tidsprocessen en problematik, vilket därför inte påverkar studiens utformning eller begränsar den 

negativt. Vidare så påvisar Bryman och Bell (2013) att den här typen av forskningsstrategi förenklar 

processen med att dra slutsatser om samband då analys vid mer än en tidpunkt genomförs vilket är 

något som ökar forskarens möjlighet att uttala sig om kausaliteten mellan olika variabler (Djurfeldt 

& Barmark, 2009; Yin, 2007). 
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Avsikten med en longitudinell design i denna studie är dock inte att se förändringar över tid utan 

denna metod används för att erhålla ett tillförlitligt resultat där de analyserade värdena på CSR och 

CSI inte beror på tillfälligheter över en tidsperiod. För att kunna genomföra denna undersökning har 

vi därför tagit hänsyn till individuell heterogenitet, vilket gör att resultatet är fritt från bias på grund 

av oobserverade variabler. Vi har i vår studie använt ett tidsintervall mellan åren 2007–2017 för att 

enklare kunna tyda eventuella samband mellan CSI och finansiell prestation samt CSR och finansiell 

prestation. 

 

I toppen av pyramiden befinner sig den forskningsdesign som vi tillämpat för vår studie. I kapitlen  

nedan 3.5, 3.5.1 och 3.5.2 kommer vi att på en mer detaljerad nivå förklara och redogöra för våra val 

av datainsamlingen. 

 

 



 

22 

 

 3.2 Variabeltabell CSI och CSR variabler 

 

 

Variabelnamn 

 
Förkortnings-

definition 

 

Hänvisningar 

 
Kodnamn i 
Datastream 

 

Hur de används i analyser 

 

Begreppsförklaring 

Coperate Social 
Irresponsibility 

CSI 
2.1  

2.7 

 Den teoretiska förklaringen till oansvarigt beteende CSI, som 

mäts genom ESG Controversies Score. 

Godfrey, Merrill och Hansen (2009) formulerar begreppet CSI´ som en potentiell brist på moral och 

svårigheter med att anpassa sig efter omständigheterna, vilket representerar negativa avvikelser från de 

normer samhället förväntar sig i form av oansvarigt beteende”.  

Coperate Social 
Responsibility 

CSR 
2.1  Den teoretiska förklaringen till ansvarigt beteende CSR, som 

mäts genom ESG Score. 

“Det sociala ansvaret för verksamheten omfattar de ekonomiska, rättsliga etiska och diskretionära 

förväntningarna som samhället har på organisationer vid en given tidpunkt "  Carroll (1979). 

Environment, Social 
and Governance Score 

ESG Score 
3.6.1 

Ekvation 

TRESGS 
ESG Score används som oberoende variabel i studiens 

hypoteser för att tillsammans med studiens kontrollvariabler se 

dess positiva påverkan på finansiella prestationen. 

Betygsmåttet ESG definieras enligt dem själva som “Thomson Reuters ESG Score is an overall Company 

score based on the self-reported information in the environmental, social and corporate governance 

pillars” där måttet är inriktat i  tre delar; en för miljö, en social och en för företagsstyrning. ESG innehåller 

mer än 400 separata mätvärden inom 10 kategorier och den insamlade informationen sträcker sig 15 år 

tillbaka i tiden. 

Environment, Social 
and Governance 
Controversies Score 

ESG 
Controversies 
Score 

3.6.1 

Ekvation 

TRESGCCS 
ESG Controversies Score används som oberoende variabel i 

studiens hypoteser för att tillsammans med studiens 

kontrollvariabler se dess negativa påverkan på finansiella 

prestationen. 

Variabeln ESG Controversies Score omfattar information om nyhetshändelser inom miljö -, social- och 

företagsstyrningsdimensionen som består av 23 olika kategorier (Bilaga 1) där exempelvis nyheter om; 

rättegångar, pågående lagstiftningstvister eller böter förekommer. 

CSI Emission 
Reduction 

 2.8.1 

3.6.1 

Ekvation 

ENERO02S 
CSI Emission Reduction är en av studiens enskilda CSI-

variabel och är en oberoende variabel i studiens hypoteser för 

att tillsammans med kontrollvariablerna se dess negativa 

påverkan på finansiell prestation. 

Miljödimensionen mäter företags inverkan på exempelvis. luft, mark, vatten och återspeglar därmed hur 

väl ett företag värnar om att undvika miljörisker. CSI Emission Reduction omfattar miljöutsläpp som kan 

medföra att intressenternas miljömässiga engagemang undermineras. 

CSI Health & Safety 
Policy 

 2.8.2 

3.6.1 

Ekvation 

SOHSO04S 
CSI Health & Safety Policy är en av studiens enskilda CSI-

variabel och är en oberoende variabel i studiens hypoteser för 

att tillsammans med kontrollvariabler se dess negativa 

påverkan på finansiell prestation. 

Inom den sociala dimensionen är syftet att mäta variabler som påverkar anställdas, samhällets och 

kundernas förtroende och lojalitet mot företaget. CSI Health & Safety Policy omfattar anställdas 

arbetsmiljö samt hur leverantörskedjan agerar utifrån den moraliska ståndpunkt som företaget står för. 

CSI Vision & Strategy 
 2.8.3 

3.6.1 

Ekvation 

ECSLO17S 
CSI Vision & Strategy är en av studiens enskilda CSI-variabel 

och är en oberoende variabel i studiens hypoteser för att 

tillsammans med kontrollvariabler se dess negativa påverkan 

på finansiell prestation. 

CSI, Vision & Strategy, ingår i företagsstyrningsdimensionen vilket mäter variabler som avser styrelsens 

arbete där implementering av strategier och rättigheter omfattas. Det företagsmässiga perspektivet anses 

influera till olika företagsbeteenden (Sánchez-Ballesta & García-Meca, 2007) där styrningen i ett företag 

kan ha inverkan på företags finansiella prestation (Renders, Gaeremynck & Sercu, 2010). 
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3.3 Variabeltabell – Komponentvariabler  

  

 

Variabelnamn 
Förkortnings-

definition 

 

Hänvisningar 

 

Kodnamn i Datastream 

 

Hur de används i analyser 

 

Begreppsförklaring 

Tobin´s Q 
T q Formel 

3.6.2 

Ekvation 

X(WC08001)+X(WC03351)/ 

(X(WC0350)+X(WC03351)),6) 
Tobin´s Q är en beroende variabel i s tudiens hypoteser och i regressionerna används den i 

Modell 1 för att se hur de oberoende var iablerna påverkar marknadsvärdet. Q>1 ger 

incitament att företag kan använda s ina tillgångar effektiv t och skapa lönsam finansiell 

prestation. Q<1 ger incitament i motsatt rik tning, där företag inte utnyttjar tillgängliga 

resurser effektiv t. 

Tobin´s Q används för att mäta företags marknadsvärde/finansiell 

prestation vilket omfattar företags återanskaffningsvärde vilket är en 

framåtblickande indikator som speglar aktieägarnas förväntningar 

på företagets framtida utveckling. 

Marknadsvärde av 
företagets tillgångar 

MVC 3.6.2 X(WC08001)+X(WC03351) För att fasts tälla marknadsvärdet av företagets tillgångar har en separat 

uträkning gjor ts genom att ta "Equity Market Value + Liabilities Book Value",  

vilket innebär tillgångarnas marknadsvärde + bokförda skulder. 

Värdet visar marknadsvärdet av företagets totala tillgångar, vilket är 

en bedömningsfaktor för att kunna fasts tälla företagets totala 

marknadsvärde i beräkningen av Tobin´s Q 

Återanskaffningsvärde av 
företagets tillgångar 

ÅAV 3.6.2 (X(WC03501)+X(WC03351)) För att fasts tälla återanskaffningsvärdet av företagets tillgångar har en separat  

uträkning gjor ts genom att ta "Equity Book Value + Liabilities Book Value", 

vilket innebär tillgångarnas bokförda värde + bokförda skulder. 

Värdet visar återanskaffningsvärdet av företagets totala tillgångar, 

vilket är en bedömningsfaktor för att kunna fasts tälla företagets 

totala marknadsvärde i beräkningen av Tobin´s Q 

Return on assets 
ROA Formel 

3.6.2 

Ekvation 

WC01651/WC02999 ROA är en beroende var iabel i s tudiens hypoteser och i regressionerna används  

den i Modell 2 för att se hur de oberoende variablerna påverkar företags avkastning på totalt 

kapital. Variabeln mäter hur effektiv t ett företag utnyttjar befintliga resurser för att generera 

vinst. 

ROA är ett redovisningsbaserat mått för att kunna mäta samband 

mellan CSR, CSI och finansiell prestation. 

Nettoresultat innan 
utdelning 

NIU 3.6.2 WC01651 För att beräkna ROA behöver nettoresultatet innan utdelning fasts tällas då den ingår i 

formeln för ROA. 

Nettoresultat innan utdelning är företagens vinst efter avsättningar 

till periodiseringsfond vilket sammanfattat hur mycket pengar 

företaget har kvar att dela ut alternativ t återinvestera i 

verksamheten. 

Totala tillgångar 
TA 3.6.2 WC02999 Totala tillgångar krävs för att beräkna ROA och studiens kontrollvarialer som  

ingår i alla undersökningens analyser. 
Totala tillgångar är företagens sammanlagda resurser som kan 

förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden vilket är  summan av ett 

företags förmögenhet. 

Return on equity 
ROE Formel 

3.6.2  

Ekvation  

(WC01401-WC01451) 

 / WC03255 

ROE är en beroende var iabel i s tudiens hypoteser och i regressionerna används 

de i Modell 3 för att se hur de oberoende variablerna påverkar företags  

återinvester ingar av eget kapital. 

ROE är ett redovisningsbaserat mått som anger företags avkastning 

per genererad krona i vinst som är finansierade med var je krona av 

eget kapital. 

Vinst efter skatt 
NP 3.6.2 WC01401-WC01451 För att fasts tällda företagets vinst efter skatt har en separat uträkning genomförts (Pre tax 

profit-  tax = After tax profit). 

Vinst efter skatt är de tillgångar företaget har kvar att disponera när 

skatteskulder är betalda och detta belopp går att balansera i ny 

räkning eller ta som utdelning. 

Eget kapital 
EK 3.6.2 WC03255 Variabeln ingår i beräkningen för ROE. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och i 

balansräkningen är detta en minuspost då eget kapital kan tolkas 

som en skuld till företagets ägare. 



 

24 

 

 

3.4 Variabeltabell – Kontrollvariabler  

 

Variabelnamn 
Förkortnings-

definition 

 

Hänvisningar 

 
Kodnamn i 
Datastream 

 

Hur de används i analyser 

 

Begreppsförklaring 

Risk 
R Formel 

3.6.3 

Ekvation 

WC03251/ WC02999 Risk är en kontrollvariabel i s tudiens hypoteser för att kontrollera om det finns 
externa variabler som kan påverka CSR och CSI samband till finansiell 
prestation. Risk är användbar för s tudien då intressenters tankemönster kan 
variera då olika CSR engagemang kan ses som en kostnad alternativ t en 
invester ing. 

Kontrollvariabel risk anger företagets r isktolerans och är nära förknippat med dess ekonomiska resultat 

och dess upplevda effekt beroende på intressenternas tankemönster angående investeringar och 

kostnader som påverkar den finansiella prestationen i en positiv eller negativ rik tning. 

Långfristiga 
skulder 

LTD Formel WC03251 För att fasts tälla företagens risk behöver var iabeln långfris tiga skulder 
inkluderas i beräkningen. 

Långfris tiga skulder är skulder som förfaller till betalning senare än inom ett år. Vilket till exempel kan 

vara långfr is tiga lån och checkräkningskrediter. 

Storlek 
S Formel 

3.6.3 

Ekvation 

WC02999 Stor lek är en kontrollvar iabel i s tudiens hypoteser och används för  att kontrollera 
så att företagens storlek inte har en påverkan på sambandet mellan den 
finansiella prestationen, CSR och CSI. 

Stor lek beräknas genom företags totala tillgångar eller genom dess försäljning. I den här s tudien har vi 

använt totala tillgångar. 

Operativt 
kassaflöde 

OCF Formel 

3.6.3 

Ekvation 

WC04860/WC02999 Operativ t kassaflöde är en kontrollvariabel i s tudiens hypoteser och används för 
att se nivån av företagens kassaflöde som ger möjlighet till finansier ing av ett 
utökat CSR engagemang som kan skydda företaget mot CSI skandaler.  

Operativ t kassaflöde visar hur mycket likvidamedel som finns i företaget vilket kan vara avgörande för  

dess konsekvenser hur mycket ett företag engagerar s ig i CSR. 

Investeringsgrad 
IG Formel 

3.6.3 

Ekvation 

WC02250/WC02999 Investeringsgrad är en kontrollvar iabel i s tudiens hypoteser och används för att 
se hur resurser som företag spenderar på investeringar belastar resultatet som 
i slutändan påverkar den finansiella prestationen. 

Investeringsgrad v isar hur företagens kapital ökar genom investeringar, men för att få lönsamhet ska 

omsättningen i företagen hålla en lika bra marginal som de investeringar som genomförts. 

Industry 
Classification 
Benchmark 

ICB 3.5.2 ISBSN Ligger bakom urvalet av populationen för  att göra s tudiens resultat 
generaliserbart. 

Den klassificer ingskod vi använt till bortfallsanalysen kommer från Thomson Reuters Datastream och 

benämns Industry Classification Benchmark (ICB)  som delar upp företagen efter industrierna Basic 

Materials, Industrials, Consumer Goods, Health Care, Consumer Services, Telecommunications, Uti lities 

samt Financials, Technology, Oil & Gas. 
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3.5 Empiriskmetod 

Det tidigare kapitlet har beskrivit den valda forskningsansatsen och den valda forskningsdesign som 

kommer att användas i denna studie. Det empiriska metodkapitlet kommer därför fokusera mer på 

att beskriva hur det praktiska tillvägagångssättet gått till gällande insamling av dataunderlag som 

ligger till grund för vår undersökning. Vi kommer även redovisa vilken population vi studerat samt 

det urval vi gjort och det bortfall som uppkommit under processen. Slutligen kommer vi att presentera 

en förklaring på studiens operationalisering och dess analysmetoder.  

 

3.5.1 Datainsamlingsmetod 

För att finna relevant information om existerande teorier har vi under litteraturgenomgången främst 

studerat vetenskapliga artiklar samt relevant litteratur inom området företagsekonomi. De 

vetenskapliga artiklar som vi har använt har hämtats från databaserna som Högskolan I Gävle 

tillhandahållit och rekommenderat, exempelvis Scopus, Academic Search Elite, Google Scholar och 

Discovery. För att finna relevanta artiklar har vi använt oss av ämnesspecifika och centrala begrepp 

vilket är ett tillvägagångssätt som Patel och Davidson (2011) föreslår. De nyckelbegrepp vi valt att 

använda är exempelvis: CSI, CSR, “ESG Controversies Score” och “financial performance” men 

också mer specifika begrepp som “Stakeholder theory”, “Slack Resources theory”, “Risk 

management theory” samt “Neoclassical theory”.  Ett annat tillvägagångssätt, som vi tillämpat mer 

i slutet av studien, när vi fann oss mer pålästa om ämnet, var att ta hjälp av de artiklar vi funnit för att 

i deras referenslista hittat flera passande artiklar. Vid val av artiklar har det för oss varit viktigt att 

artiklarna är rankade hos Association of Business Schools (ABS), vilket innebär att tidskrifterna är 

betygsatta på en skala mellan 1-4. I studien har vi försökt använda oss av artiklar med högre kvalitet, 

vilket omfattar betyg tre och uppåt. Vi är medvetna om att vi på vissa ställen i studien hänvisat till 

artiklar som är publicerade i sämre rankade tidskrifter, dock har vi valt att ta med dessa ändå då 

informationen i artikeln känts relevant för studien. 

  

Den data vi samlat in för vår studie är kvantitativ och består enbart av sekundärdata vilket enligt 

Eriksson och Hultman (2014) är information som tidigare samlats in och skapats från primärdata. 

Enligt Bryman och Bell (2013) så används sekundärdata med fördel av studenter då studien 

genomförs under en begränsad tid samt att de inte har de ekonomiska resurserna som krävs vid 

insamling av primärdata. Den data vi inhämtat från Thomson Reuters Datastream är information om 
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företags finansiella och icke-finansiella rapporter och enligt Adrian (2010) och Saunders et al. (2012) 

är Datastream den största finansiella databasen vilket gör att den kan antas tillförlitlig. 

 

Thomson Reuters Datastream samlar med full transparens automatiskt in kalkyler om företags ESG-

värden, vilket bidrar till att de insamlade materialet blir fritt från subjektivitet. Thomson Reuters 

(2017) beskriver själva att de tillhandahåller en av världens mest omfattande ESG-databaser och 

vidare så belyser Ince och Porter (2006) att man därför bör vara kritisk och försiktig mot den 

information som hämtas då databasen innehåller ett stort omfång av information som ofta nyttjas vid 

företagsekonomisk forskning. Den information som vi hämtat från Thomson Reuters Datastream har 

vi sammanställt i Microsoft Excel och sedan testat i statistikprogrammet IBM SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) där vi utfört regressionsanalyser och studiens felkällor kontrollerats. 

 

3.5.2 Studiens population, urval och bortfall 

Att kunna generalisera resultaten är inom den kvantitativa forskningen en viktig aspekt då det innebär 

att studien kan appliceras i andra situationer och på andra bolag än de som är med i undersökningen. 

(Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2016).    

 
Vår studie baseras på ett icke slumpmässigt urval av företag i hela världen som uppfyller kravet om 

ESG Score och ESG Controversies Score. Saunders et al (2012) belyser att ett brett urval av 

populationen leder till att urvalet blir mer representativt, vilket primärdata oftast inte kan uppnå i 

samma utsträckning, detta är något som Eliasson (2013) och Vartanian (2011) anser är vanligt 

förekommande inom de företagsekonomiska forskningsämnena. Med beaktan av det föreliggande 

problemet att det saknas information om variabeln CSI kan det enligt forskarna (Moore, McCabe, 

Alwan, Craig & Duckworth, 2011; Schreuder, Gregoire & Weyer, 2001; Yeager, Krosnick, Chang, 

Javitz, Levendusky, Simpser & Wang, 2011) anses som ett betydelsefullt underlag och en vedertagen 

metod. Med dessa aspekter i åtanke har vi försökt skapa en så övergripande population som möjligt 

för att kunna testat våra fyra hypoteser. 

 

Vårt urval baseras på företag som finns representerade i Thomson Reuters Datastream i Asset4 

“FULL UNIVERSE” listan vilket resulterade i ett resultat om 7685 publika företag med värden inom 

ESG samt finansiell prestation. Vi har utifrån detta resultat skapat en sammanställning av urvalet för 

tidsperioden 2007–2017 där företag som saknat värden för mer än ett år tagits bort manuellt. Detta 

beror till stor del på att begreppet CSI är relativt nytt inom hållbarhetsredovisningen vilket medfört 
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att många företag saknar inrapporterad relevant information. Efter denna filtrering återstod ett urval 

av 1928 företag där samtliga företag innehar värden för minst tio år. Därefter gick vi vidare med att 

samla våra kontrollvariabler; risk, storlek, investeringsgrad och operativt kassaflöde för att sålla bort 

de företag som saknade värden inom dessa kontrollvariabler. Efter de manuella regleringarna återstod 

567 företag och (567 x 11 år) 6237 observationer med information om aktuella variabler. 

 

 

Tabell 1. Studiens urval och bortfall  

 

Biemer och Lyberg (2003) framhäver vikten av att mäta kvaliteten i undersökningen, vilket medfört 

att vi skapat en bortfallsanalys som enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kontrollerar att det inte 

förekommer ett snedvridet resultat. För att kontrollera resultatet studeras variablernas fördelning av 

urvalet som i så hög grad som möjligt bör likna fördelningen av populationen. Om fördelningen visar 

sig vara snedvriden kan detta leda till generaliseringsproblem. Ett mål med studien är att möjliggöra 

generalisering av vårt resultat och vi har därmed utfört en bortfallsanalys för en specifik bransch. Den 

klassificeringskod vi använt till bortfallsanalysen kommer från Thomson Reuters Datastream och 

benämns Industry Classification Benchmark (ICB) som delar upp företagen efter industrierna Basic 

Materials, Industrials, Consumer Goods, Health Care, Consumer Services, Telecommunications, 

Utilities samt Financials, Technology, Oil & Gas. En vanlig branschklassificering som ofta används 

inom företagsekonomin och som utvecklades av FTSE1 (Financial Times Stock Exchange) år 2005 

är koden ICB. Tabell 2 nedan representerar denna bortfallsanalys.   

 

                                                 

 

1 Financial Times Stock Exchange, även kallat FTSE 100 Index, är ett aktieindex för de 100 noterade bolagen på Londonbörsen med 

det högsta marknadskapitalet. Det ses som ett mått av välstånd för företag som regleras av brittisk bolagsrätt. Indexet upprätthålls av 

FTSE Group, ett dotterbolag till London Stock Exchange Group. 

7685

-2557

-3200

-1361

567

Saknar värden för variablen Tobin´s Q, ROE eller ROA för något av åren 2007-2017

Saknar ESG eller ESG controversies poäng för något av åren 2007-2017

Publika bolag i Thomson Reuters Datastream 

Saknar värden för någon kontrollvariabel för något av åren 2007-2017

Företag till grund för studien 
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Tabell 2. Bortfallsanalys förtydligat genom procentandel 

 

Efter bortfallsanalysen med branschspecificering konstaterar vi att fördelningen av populationen går 

i linje och överensstämmer med urvalet på flera punkter. Olja, hälsovård, konsumenttjänster, 

telekommunikation och kraftförsörjning visar alla på ett urval som speglar populationen inom 5 

procentenheter. Sektorerna industri, råvaror, teknologi och dagligvaror skiljer sig mellan 6–10 

procentenheter vilket vi anser acceptabelt då populationen omfattades av 7685 bolag. Den sektor som 

skiljer sig markant mot övriga sektorer är finans som avviker med 21 procentenheter. Detta medför 

konsekvenser vid generaliseringen av denna sektor då allt för stora slutsatser inte kan dras på grund 

av det resultat som erhållits från finanssektorn.   

 

3.6 Operationalisering 

Operationaliseringen går ut på att översätta begrepp till konkreta indikatorer, vilket anses som en 

viktig aspekt inom en kvantitativ forskningsprocess då dem skall användas vid mätning och analys 

(Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Att definiera begrepp är även ett viktigt moment 

för att läsaren inte ska kunna missbedöma och göra en felaktig tolkning av studiens resultat (Eliasson, 

2013).  

3.6.1 Mätning av ESG Score, ESG Controversies Score och enskilda CSI variabler  

För att mäta företags CSR och CSI har vi använt oss av ESG-betyg. ESG Score innehåller mer än 400 

separata mätvärden inom 10 kategorier (figur 6) och den insamlade informationen sträcker sig 15 år 

tillbaka i tiden från och med år 2002 (Thomson Reuters, 2017). Betygsmåttet ESG definieras enligt 

dem själva som “Thomson Reuters ESG Score is an overall company score based on the self-reported 

information in the environmental, social and corporate governance pillars. Måtten är indelade i tre 

Bransch Population Urval 

Olja 7% 5%

Råvaror 10% 16%

Industri 15% 25%

Dagligvaror 12% 18%

Hälsovård 5% 3%

Konsumenttjänster 12% 7%

Telekommunikation 2% 2%

Kraftförsörjning 6% 5%

Finans 23% 2%

Teknologi 8% 17%

Totalt 100% 100%
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informationskategorier: en miljö, en social och en för företagsstyrning, vilka vi i denna studie 

benämner dimensioner. I undersökningen är det dock viktigt att vara medveten om att ESG enbart är 

grundat på offentlig tillgänglig information (Thomson Reuters, 2017) vilket gör att ESG-betyget 

tillhandahåller ett övergripande mått på företagens sociala prestationer. Med flertalet mätenheter 

inom ESG betyget anses databasen som är en av de största inom området (Thomson Reuters, 2017) 

och har den senaste tiden av olika forskare (Cheng et al. 2014; Luo, Wang, Raithel och Zheng, 2015) 

använts i ett flertal forskningspublikationer. ESG betyget anses av Thomson Reuters (2017) som både 

objektivt och transparent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 ESG Scores tio teman, (Thomson Reuters ESG Score, 2017). 

Varje dimension innehåller en rad olika kategorier vilket finns illustrerat i figur 7 nedan. De tre olika 

dimensionerna med flertalet kategorier inom varje dimension bildar tillsammans en total ESG som 

under det senaste decenniet utvecklats till en kontroversiell variabel vid benämning ESG 

Controversies Score som går parallellt med de tre dimensionerna (miljö, social och företagsstyrning) 

(Thomson Reuters, 2017).  
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Figur 7 ESG Score och ESG Controversies Score (Thomson Reuters, 2017) 

Miljödimensionen tillhandahåller information om ett bolags ansvarstagande gällande exempelvis 

vatten, luft och utsläpp. Dimensionen visar därmed hur de miljömässiga CSR-engagemang används 

för att uppvisa ett ansvarsfullt agerande med prestationer för att undvika handlingar och incidenter 

som kan skada miljön, vilket på sikt ska främja den finansiella prestationen. 

 

Beskrivningen av den social dimensionen är relaterad till bolagens intressenter och hur väl företagen 

binder relationer. Den sociala dimensionen fokuserar därför på företags omdöme och rykte, vilket är 

ytterst centralt för att bibehålla relationer och investerat kapital från ägare. 

 

Företagsstyrningsdimensionen undersöker hur bolagens ledning dvs. chefer och styrelsemedlemmar 

agerar för att skapa långsiktiga relationer till dess investerare. Här specificerar sig bolagen på hur 

olika processer inom företaget fungerar, där både konstruktion och sammansättning är en viktig 

aspekt men även hur olika avdelningar integrerar i relation till ett långsiktigt förtroende hos 

intressenter och investerare.  

 

Den fjärde och senast etablerade kategorin som skapats benämns ESG Controversies Score, och 

innehåller parametrar som Wagner et al (2009) erkänt som sociala oansvariga beteenden, CSI. ESG 

Controversies Score omfattar information om nyhetshändelser inom miljö, social och 

företagsstyrnings dimensionerna där företag uppvisat ett negativt oansvarigt beteende gällande 

exempelvis miljöutsläpp och barnarbete som kan påverka deras övergripande ESG betyget och dess 

poäng. Variabeln ESG Controversies Score beräknas inom 23 olika kategorier (Bilaga 1) där nyheter 

om; rättegångar, pågående lagstiftningstvister eller böter förekommer. Resultat av de 23 

kontroversiella kategorierna är helt automatiserad och objektiva vilket sedan fördelas med en 
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sammanslagen percentilrang2 mellan E (economic), S (social) och G (governance) med samtliga 

kategorier inom kontroversiella händelser. 

 

Mätningarna rankas med ett ESG-poäng från 0 till 100 (Thomson Reuters, 2017), där poängen baseras 

på variablernas kvalitet, vilket sedan omvandlas från poäng till betyg på en skala A+ till D- (Thomson 

Reuters, 2017).  Detta medför en kvantitativ data på företags CSR-engagemang och CSI-skandaler 

inom de tre skilda dimensionerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 ESG-poäng omvandlat till ESG-betyg, Hämtad från Thomson Reuters (2017), där vi sedan gjort om tabellens utseende till 

egen design i Excel.   

Vidare så beskriver Capelle-Blancard och Petit (2017) beräkningen av poäng vid slutsummeringen 

av de olika kriterierna som problematiskt då CSR och CSI har flera dimensioner vilket relaterar i att 

det blir svårare att få ett totalt betyg för var och en av de enskilda dimensionerna. Capelle-Blancard 

                                                 

 

2 Category Scores Calculation Percentile Rank scoring methodology, används för att beräkna de 10 kategorierna inom 

ESG Score och ESG Controversies Score. Den percentilarangen bygger på tre faktorer: Hur många företag är sämre än 

den observerade? Hur många företag har samma värde? Hur många företag har inget värde alls? Den procentuella 

ranknings poängen är baserad på dess rangen, och är därför inte särskilt känslig för outliers. Fördelningen av poängen 

som genereras med percentil rank score är nästan obetydliga av den anledningen att medelvärdet och standardavvikelsen 

för de poäng som genereras med procentilitetspoäng inte är användbara i så stor omfattning. 
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och Petit (2017) menar att ett dåligt betyg i en av dimensionerna kan komma att kompenseras med  

ett bra betyg i en annan dimension och på så vis blir det ett missvisande resultat när dimensionerna 

räknas ihop till ett gemensamt betyg på företagets prestation. För att komma ifrån denna problematik 

anser de istället att de olika kategorierna inom ESG skall viktas för att undvika att företag “plockar 

enkla poäng” genom att få höga poäng i en mindre betydelsefull kategori för att samtidigt prestera 

dåligt i en betydelsefull kategori. Exempelvis kan företagsstyrande strategier med omgjorda interna 

rutiner vara mindre viktiga i relation till det sociala om företaget har barnarbete. Vi har därför i vår 

studie valt att studera gemensamma ESG Score och ESG Controversies Score mot varandra för att 

sedan välja ut tre stycken CSI variabler (miljö, social, företagsstyrning) som representeras i 

samlingsvariabeln ESG Controversies Score. Detta då det råder ett forskningsgap om hur dessa 

enskilda CSI variabler påverkar företags finansiella prestation. 

3.6.2 Finansiell prestation 

För att mäta den beroende variabeln, finansiell prestation har vi i vår studie valt att använda måttet 

Tobin´s Q. Måttet används för att mäta företags marknadsvärde vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

är ett av de vanligaste måtten för finansiell prestation. Tobin´s Q grundas i att det finns ett samband 

mellan investeringsnivå och marknaden (Tobin, 1969; Chung & Pruitt, 1994) då Tobin´s Q omfattar 

företagets återanskaffningsvärde. Enligt Anderson, Fornell, & Mazvancheryl (2004) är företags 

återanskaffningsvärde en framåtblickande indikator som speglar aktieägarnas förväntningar på 

företags framtida utveckling. Ett högt värde på Q (Q>1) ger incitament om att företagen kan använda 

sina tillgångar effektivt och därmed skapa lönsamhet som då bidrar till ökat intresse och fler 

investeringar från intressenter (Chung & Pruitt,1994; Campbell & Mínguez-Vera, 2008). Företag med 

ett lägre värde på Q (Q<1) ger incitament i motsatt riktning där företagen inte fullt ut utnyttjar 

tillgängliga resurser effektivt vilket bidrar till mindre lönsamhet och en lägre investeringsgrad och ett 

minskat intresse från intressenter. 

                                   𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛´𝑠 𝑄 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

Å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 
 

                                                                                               Formel 1 Tobin´s Q 

 

För att mäta lönsamheten kommer vi använda oss av ROA, vilket innebär avkastning på totalt 

kapital. Enligt Carlson (2014) är detta ett av de mest betydelsefulla nyckeltalen då det mäter hur 

effektivt ett företag nyttjar befintliga resurser för att skapa vinst. Det finns ett flertal studier (Waddock 

& Graves, 1997; Seo, Kim & Park, 2015) som utgått från det redovisningsmässiga måttet ROA för 
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att mäta sambandet mellan CSR, CSI och dess finansiella prestation. Vi kommer därför i denna studie 

räkna avkastning på det totalt kapitlet enligt följande; 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 
 

                                                                                                        Formel 2 ROA 

 

ROE är ett mått vi kommer använda för att mäta företagens lönsamhet utifrån avkastning till 

företagens ägare. Detta mått beräknas som nettoresultat dividerat med det egna kapitalet vilket ger 

oss ett användbart nyckeltal som visar hur mycket av varje krona i vinst som företaget genererar med 

varje krona av det egna kapitalet (Carlson, 2014). 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

                  Formel 3 ROE 

3.6.3 Kontrollvariabler 

Vid genomförandet av studien är det viktigt att kontrollera om det finns någon utomstående variabel 

som kan påverkan sambandet mellan CSR och CSI när det kommer till resultaten i den finansiella 

prestationen. Kontrollvariabler kan enligt Ullmann (1985) och Waddock & Graves (1997) vara en 

förklaring till varför ett samband uppkommit mellan en oberoende- och en beroende variabel. I denna 

studie har vi valt att använda oss av storlek, risk, operativt kassaflöde (OCF) samt investeringsgrad 

som använts i tidigare studier (McWilliams & Siegel, 2000; Chung & Jo, 1996; Seo et al., 2015; 

Waddock & Graves, 1997; Cai, Jo & Pan, 2012). 

 

Ullmann (1985) hävdar att företagsekonomiska resultat är nära relaterat till företagets risktolerans, då 

det kan påverka ledningens inställning till särskilda aktiviteter så som CSR-engagemang (Waddock 

& Graves, 1997). Beroende på intressenternas tankemönster kan dessa CSR-engagemang ses som 

antingen en investering eller en kostnad då CSI hanteras olika av företagens intressenter vilket på sikt 

kommer påverka den finansiella prestationen i en positiv eller negativ riktning.  Vi ser därav en 

anledning att inkludera risk som en kontrollvariabel till denna studie. Beräkningen av risken kommer 

ske i likhet med tidigare studier; 

𝑅𝑖𝑠𝑘 =  
𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

            Formel 4 Risk 
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Författarna Seo et al. (2015) anser även att företagens storlek har en påverkan på sambandet mellan 

den finansiella prestationen och CSR och CSI. Detta förklaras med att stora bolag har mer resurser 

och möjligheter att investera i CSR-engagemang medan mindre bolag lättare kan undvika offentlig 

granskning som avslöjar CSI. I tidigare studier (Sun & Cui, 2014; McWilliams & Siegel, 2000; Seo 

et al., 2015; Waddock & Graves, 1997) beräknas storlek som företagets totala tillgångar och/eller 

försäljning. I vår studie har vi valt att definiera storlek enligt följande; 

 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

Formel 5 Storlek 

För att kunna utläsa vilken mängd resurser som företag genererar använder vi kontrollvariabeln 

operativt kassaflöde, operating cash flows (OCF). Enligt Cai et al. (2012) påverkar nivån av 

kassaflödet företagens möjligheter att finansiera och investera, vilket då ger möjligheten för de 

företag med ett bra kassaflöde att utökat företagens CSR-engagemang som kan skydda företaget mot 

kontroversiella inrapporterade CSI-skandaler. Då vi i denna studie kommer att studera företagens CSI 

är OCF en betydande faktor att ta hänsyn till då det kan vara av betydelse för dess konsekvenser hur 

mycket ett företag engagerar sig i CSR. OCF beräknas i likhet med Cai et al. (2012); 

 

𝑂𝐶𝐹 =  
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 
 

Formel 6 Operativt kassaflöde 

Carlson (2014) beskriver investeringar som nyckeln till tillväxt och förnyelse. Företagens kapital ökar 

genom investeringar men för att lönsamheten ska öka bör omsättningen i företaget hålla en lika bra 

marginal som de investeringar som genomförts. Detta behövs då de resurser som företag spenderar 

på investeringar belastar resultatet som i slutändan påverkar den finansiella prestationen. Att använda 

investeringsgraden som en kontrollvariabel är enligt Aras, Aybars och Kutlu (2010) viktigt då 

investeringar är väsentligt för företagen och dess intressenter. Cai et al. (2012) belyser att företagens 

finansiella prestation påverkas av investeringsgraden där förhoppningarna med investeringar är att 

bidra till positiv lönsamhet på sikt. Att ta hänsyn till denna kontrollvariabel blir därför viktigt i vår 

studie då vi skall undersöka relationen mellan företagens CSR, CSI och enskilda CSI variabler mot 

dess finansiella prestation 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 7 Investeringsgrad 
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3.7 Studiens analysmetoder 

I det här avsnittet presenteras de analysmetoder som vi använt i genomförandet av undersökningen 

om relationerna mellan företags CSR, CSI och enskilda CSI variabler mot dess finansiella prestation. 

Inledningsvis har en univariat analys utförts vilken omfattar deskriptiv statistik för att klargöra hur 

variablernas genomsnitt och spridning ser ut (Wahlgren, 2012). Sedan har vi genomfört ett varianstest 

och analyserat Pearsons korrelationstest och slutligen har de multipla regressionsanalyserna 

genomförts, vilket Körner & Wahlgren (2015) och Eggeby & Söderberg (1999) anser lämpligt då vi 

skall studera tre eller fyra variabler samtidigt. Vi har i studiens analys även kontrollerat två felkällor, 

mulitkollinaritet och heteroskedicitet då dessa är vanligt förekommande i regressioner (Djurfeldt & 

Barmark, 2009; Wahlgren, 2012).   

 

De statistiska analyserna som genomförts är utförda i statistikprogrammet SPSS, vilket är det mest 

frekvent använda programmet vid kvantitativa analyser (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt & Barmark, 

2009) där beskrivande statistik, varianstest och specialiserade funktionsregressioner går att 

tillhandahålla. 

3.7.1 Deskriptiv statistik 

För att kunna avgöra om kvaliteten på det insamlade dataunderlaget anses godtagbart inleds den här 

studiens analys med en deskriptiv statistik i form av en univariat analys. Att genomföra en univariat 

analys innebär enligt Bryman och Bell (2013) och Olsson och Sörensen (2011) att man analyserat 

varje variabel för sig. Det som undersöks i en univariat analys är enligt Bryman och Bell (2013) och 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) centraltendensen och spridningsmåttet, vilket möjliggörs 

genom att räkna ut variablernas medelvärde, standardavvikelse och minimum- och maximumvärde. 

 

Medelvärdet är måttet på centraltendensen, vars spridning mäts genom standardavvikelsen som 

utgörs av den genomsnittliga variationen (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2010; Moore et al., 

2011). För att uppskatta medelvärdet summeras värdena och delas sedan med antalet värden (Bryman 

& Bell, 2013), vi har därför i denna studie använt formeln enligt följande (De Veaux, Velleman & 

Bock, 2012);  
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Formel 8. Medelvärde 

 

Medelvärdet är den vanligaste metoden att använda vid studier av kvantitativdata, ändå anser flera 

forskare (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2010; Moore et al., 2011) att måttet kan antas 

snedvridet på grund av extremvärden som avviker från det normala. Ett annat mått som mäter 

centraltendens för att säkerställa att resultatet inte är snedvridet är medianen, då detta mått inte 

påverkas av extremvärden och mäts därför genom minimala och maximala värdet (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Wahlgren (2012) indikerar på att standardavvikelsen är de mått som mest frekvent används som 

spridningsmått, vilket enligt Bryman och Bell (2013) beräknas genom att analysera den 

genomsnittliga förändringen runt medelvärdet, vilket vi tagit hänsyn till i studiens uträkning då vi 

använt följande formel (De Veaux et al., 2012);  

 

 

 

 

Formel 9. Standardavvikelse 

 

Vi kommer därmed i denna analys undersöka båda måtten på centraltendensen och de tillhörande 

spridningsmåtten för dem variabler som ingår i vår multivariat analys. 

3.7.2 Persons korrelation 

För att komma vidare i analysen har en bivariat analys genomförts, vilket innebär att man testar två 

variabler åt gången för att se hur dessa samspelar i relation till varandra (Bryman & Bell, 2013). 

Enligt Andersson, Jorner och Ågren (2007) kan dessa variabler testas genom ett varianstest, varav vi 

valt att använda oss av Pearsons korrelationsmatris. Enligt Körner och Wahlgren (2015) skall 

korrelationsmatrisen användas för att analysera vilka av de oberoende variablerna som har ett 

signifikant samband eller ett icke-signifikant samband. De korrelationskoefficienter (r) som erhålls 
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genom framtagning av testet är tal mellan -1 till 1, vilket visar på styrka och riktning i sambandet 

medan ett värde nära 0 innebär att relationen är svag mellan variablerna (Bryman & Bell, 2013). Att 

erhålla ett värde mellan -1 till +1 omfattar ett fullständigt samband medan värden enligt Vejde (2003) 

och Johannessen, Tufte och Christoffersens (2010, refererad i Fekjær, 2016) på +-0,2 innebär en 

måttlig samvariation. Ett värde på +-0,2 till +-0,3 betyder att det existerar en viss samvariation och 

ett värde på +-0,4 och över +- 0,5 innebär ett bra samband respektive mycket starkt samband om 

värdet är över +- 0,5. Om värdet är positivt eller negativt speglar enligt Bryman och Bell (2013) 

endast värdets riktning, alltså om variabeln ökar eller minskar i relation till de andra variablerna.   

 

 

Tabell 4 Tolkning av korrelationskoefficienten. Egen figur, baserad på Vejde (2003) samt Johannessen, Tufte och Christoffersen 

(2010, refererad i Fekjær, 2016) 

3.7.3 Felkällor 

Vid genomförande av regressionsanalyser är det vanligt att ett antal felkällor förekommer (Djurfeldt 

& Barmark, 2009; Wahlgren, 2012), och dessa bör kontrolleras så att studien kan erhålla ett så 

träffsäkert resultat som möjligt. Anledningen till att dessa felkällor är så viktiga att kontrollera är för 

att pålitligheten i studien påverkar dess kvalitet (Saunders et al., 2016). De felkällor som vi valt att 

titta närmare på är Multikollinearitet samt Heteroskedasticitet som sedan kommer att undersökas i 

resultatkapitlet (4.2). 

3.7.3.1 Multikollinearitet 

Att analysera felkällan multikollinearitet är centralt i den här studien då den omfattar ett antal 

oberoende variabler. Ett problem som kan uppstå är att en oberoende variabel har stark korrelation 

med en specifik variabel eller flera andra oberoende variabler (Djurfeldt, 2009c). Multikollinearitet 

föreligger med andra ord när en oberoende variabel är starkt beroende av en eller flera av de 

oberoende variablerna (Andersson et al., 2007; Verbeek, 2012). Felkällan påverkar regressionens 

förklaringsgrad samt att den gör det komplicerat att förtydliga hur de oberoende variablerna bidrar 

till den beroende variabelns varians (Djurfeldt, 2009c). Det är därför i vår analys viktigt att kontrollera 
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multikollineariteten då det annars kan uppstå en problematik att finna de korrekta sambanden som 

föreligger mellan CSR och CSI mot finansiell prestation, samt mellan de tre enskilda CSI variablerna 

inom varje dimension som ställs mot företags finansiella prestation.  

 

För att undersöka om felkällan multikollinearitet föreligger kan en korrelationsmatris analyseras 

(Djurfeldt & Barmark, 2009 och Moore et al., 2011). Ett värde högre än 0,8 eller under -0,8 tyder på 

ett problem. Dock kan det finnas begränsningar med denna metod, vilket främst gäller visade 

samband och det kan därför vara mer fördelaktigt att utföra en kollineraitetsdiagnos i IBM SPSS där 

tolerans- och VIF värde (Variance Inflation Factors) redogörs. Enligt Djurfeldt (2009c) så skall VIF 

värdet vara runt 1, för att ingen mulitkollineatitet skall föreligga, om värdet däremot överstiger 2,5 

har den nått en kritisk nivå och detsamma gäller även om värdet understiger 0,5.              

3.7.3.2 Heteroskedasticitet 

Enligt Körner och Wahlgren (2015) samt Djurfeldt och Barmark (2009) kan det vid utförandet av 

regressionsanalyser, framför allt en multipel regressionsanalys uppstå ett återkommande problem, där 

problematiken som uppstår innebär ojämn spridning av residualer som kan snedvrida resultat. Detta 

leder till svårigheter i att urskilja effekterna av respektive variabel (Edling & Hedström, 2003; Moore 

et al., 2011; Studenmund, 2006) och beror enligt Brooks (2008) samt Djurfeldt och Barmark (2009) 

på att det runt regressionslinjen inte är lika vertikal spridning för alla värden på variabeln för x. 

 

Ofta när heteroskedasticitet uppstår i en regression liknar spridningsdiagrammet en solfjäder. 

Spridningsfelen, som även benämns outliers, är en avvikelse som har en residual som ligger tre eller 

fler standardavvikelser bort från variabelns medelvärde. För att undvika de bortfall som dessa outliers 

orsakar kan man enligt Stevens (1984) även testa Cook´s Distance, vilket innebär att man mäter hur 

exkluderingen av en enskild variabel påverkar förändringen i korrelationsmatrisen. Cook´s Distance, 

även kallat Cook´s D, visar därmed vilka eller vilken av de utvalda variablerna som mest påverkar 

regressionsekvationen (Djurfeldt, 2009a). Enligt Steven (1984) skall ett Cook´s D värde inte överstiga 

1 och om det finns variabler som visar på 1 eller högre skall dessa outliers tas bort ur regress ionen 

för att inte bidra till snedvridna slutsatser. Djurfeldt och Barmark (2009) indikerar även på att forskare 

skall vara observanta då värden under 1 i form av ett högre värde än 0,8 eller under -0,8 kan indikera 

på problem. Detta är något som vi i vår studie kontrollerat för att undvika snedvridna resultat.  
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3.7.4 Multipel regressionsanalys 

Studiens analys avslutas med multivariata analyser, vilka gör det möjligt att analysera tre eller flera 

variabler samtidigt (Bryman & Bell, 2013). Som tidigare nämnts är den största styrkan med multipla 

regressionsanalyser att den kan integrera flera olika variabler som är oberoende vilket gör att den 

beroende variabeln y kan ses som en konstant funktion av (𝛼) med fler oberoende variabler som 

exempelvis (𝑥1, 𝑥2, x3 mm). Välkända studier inom ämnet som exempelvis Waddock & Graves 

(1997) och Lanis et al. (2013) har även de använt sig av multipla regressioner, vilket indikerar på att 

valet av analysmetod är framgångsrikt. Multipla regressionsanalyser har utförts på studiens hypoteser 

nedan summeras hypotesernas ekvationer;   

 

 

 

Ekvation 1 Multipel regression (Andersson et al., 2007) 

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛´𝑠 𝑄 =  𝛼 + 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 +  𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀 

 

Ekvation 2 ESG Scores effekt på Tobin´s Q 

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛´𝑠 𝑄 =  𝛼 + 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝐸𝑆𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝛽5𝑂𝐶𝐹

+  𝜀   

 

Ekvation 3. ESG Controversies Score effekt på Tobin´s Q  

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛´𝑠 𝑄 =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝐼𝐸𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁𝑅𝐸𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 +  𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀   

 

Ekvation 4 CSI Emission Reduction effekt på Tobin´s Q  

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛´𝑠 𝑄 =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝐼𝐻𝐸𝐴𝐿𝑇𝐻&𝑆𝐴𝐹𝐸𝑇𝑌 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀   
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Ekvation 5 CSI Health & Safety Policys effekt på Tobin´s Q  

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛´𝑠 𝑄 =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝐼𝑉𝐼𝑆𝐼𝑂𝑁&𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝐼 +  𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀   

 

Ekvation 6 CSI Vision & Strategies effekt på Tobin´s Q  

 

𝑅𝑂𝐴 =  𝛼 + 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 +  𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 +  𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  +  𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀 

 

Ekvation 7 ESG Scores effekt på ROA 

 

𝑅𝑂𝐴 =  𝛼 + 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝐸𝑆𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  + 𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀 

 

Ekvation 8. ESG Controversies Score effekt på ROA 

 

𝑅𝑂𝐴 =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝐼𝐸𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁𝑅𝐸𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  + 𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀 

 

Ekvation 9 CSI Emission Reduction effekt på ROA 

 

𝑅𝑂𝐴 =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝐼𝐻𝐸𝐴𝐿𝑇𝐻&𝑆𝐴𝐹𝐸𝑇𝑌 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  + 𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀 

 

Ekvation 10. CSI Health & Safety Policy effekt på ROA 

 

𝑅𝑂𝐴 =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝐼𝑉𝐼𝑆𝐼𝑂𝑁&𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝐼 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  + 𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀 

 

Ekvation 11. CSI Vision & Strategies effekt på ROA 

 

𝑅𝑂𝐸 =  𝛼 + 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 +  𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀 

 

Ekvation 12 ESG Scores effekt på ROE 

 

𝑅𝑂𝐸 =  𝛼 + 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝐸𝑆𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  + 𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀 

 

Ekvation 13 ESG Controversies Score effekt på ROE 

 

𝑅𝑂𝐸 =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝐼𝐸𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁𝑅𝐸𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  + 𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀 
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Ekvation 14. CSI Emission Reduction effekt på ROE 

 

𝑅𝑂𝐸 =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝐼𝐻𝐸𝐴𝐿𝑇𝐻&𝑆𝐴𝐹𝐸𝑇𝑌 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  + 𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀 

 

Ekvation 15. CSI Health & Safety Policy effekt på ROE 

 

𝑅𝑂𝐸 =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑆𝐼𝑉𝐼𝑆𝐼𝑂𝑁&𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝐼 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑘 +  𝛽4𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  +  𝛽5𝑂𝐶𝐹 +  𝜀 

 

Ekvation 16. CSI Vision & Strategies effekt på ROE 

 

3.8 Kvalitetskriterier  

Det finns tre viktiga kriterier för att säkra kvaliteten vid företagsekonomiska forskningar vilka är; 

reliabilitet, validitet och replikerbarhet (Bryman och Bell, 2013). För att undvika eventuell kritik 

angående studiens trovärdighet är det enligt Eliasson (2013) viktigt att forskarna redan från början 

ser till att studien håller en god nivå på kvalitetskriterierna. Hur väl kriterierna uppfylls för att säkra 

kvaliteten och hur de förhåller sig till denna studies valda metoder kommer att diskuteras i följande 

avsnitt.  

3.8.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar reliabilitet om en studies trovärdighet. För att studien ska ses 

som tillförlitlig och innehålla en hög reliabilitet skall studien kunna genomföras flera gånger med 

samma mått och leda till samma resultat (Eliasson, 2013). Studiens mått måste nämligen vara så 

genomarbetade och säkra att det skulle resultera i samma värden om mätningen skulle genomföras 

på nytt. 

 

Bryman och Bell (2013) förtydligar tre aspekter som bör kontrolleras för att säkra reliabiliteten. Den 

första aspekten är att måttet skall vara stabilt över tid för att säkerställa att resultatet inte visar på en 

betydande förändring om en mätning skulle utföras igen vid ett senare tillfälle. Denna studie utgår 

från datamaterial insamlat från Thomson Reuters Datastream, som tillhandahålls av Högskolan i 

Gävle, informationen kommer från företagens årsredovisningar och icke-finansiella rapporter. Enligt 

Bryman och Bell (2013) bidrar stabila mått till en högre trovärdighet, och då studien grundas på 

historiska data bör mätningarna och dess resultat bli detsamma om mätningen görs om. Den andra 

aspekten är intern reliabilitet vilket omfattar flerindikatorsmått där de mått som ingår i studien skall 
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vara relaterade till varandra och de mått som vi valt att använda i den här undersökningen är väl 

beprövade i flera tidigare studier (Price & Sun, 2017; Lenz et al, 2017; Aouadi & Marsat, 2016; 

Kölbel et al., 2017). Den tredje och sista aspekten internbedömarreliabilitet, berör subjektivitet och 

risken för att data kan tolkas olika. Vi kommer i studien inte förete oss med några egna tolkningar 

utan vi använder oss av de analysmetoderna som vi tidigare presenterat. Den data vi hämtat kommer 

från primära källor som framställts i databasen, Thomson Reuters Datastream, vilket medför att de 

inte krävs någon tolkning av data i det senare ledet (Thomson Reuters, 2017).   

3.8.2 Validitet  

Som tidigare nämnts ger hög reliabilitet pålitlighet åt en studie dock är det enligt Bryman och Bell 

(2013) samt Eliasson (2013) även viktigt att studien innehåller en hög validitet. Att ha en hög validitet 

innebär att en studie verkligen mäter det den förväntas att mäta, och dess validitet anses stärkas med 

en hög reliabilitet då måtten ses stabila och pålitliga (Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2013). 

 

Validiteten i den här studien stärks då teorin och de valda metoderna utgår ifrån studiens 

forskningsfrågor. Enligt Bryman och Bell (2013) består validitet av tre dimensioner; intern, extern 

och begreppsvaliditet. Den interna validiteten visar på studiens säkerhet i dess slutsatser, vilket 

säkrats genom att använda sig av kontrollvariabler (Bryman & Bell, 2013). Genom att använda 

kontrollvariabler kontrollerar vi om det finns utomstående faktorer som kan påverka sambandet 

mellan CSR, CSI och finansiell prestation. Den externa validiteten handlar enligt Bryman och Bell 

(2013) istället om hur man kan generalisera studiens resultat på flera populationer. För studien är det 

av stor betydelse att den går att applicera på andra populationer än den som vi valt för att visa på hög 

extern validitet. Denna studie omfattar företag från hela världen vilket medför möjligheten att dra 

slutsatser i ett bredare perspektiv. Vi ser dock en begränsning gällande den externa validiteten då 

många företag saknar information om inrapporterade CSI-skandaler då begreppet är relativt nytt inom 

hållbarhetsredovisningen. 

 

Vi indikerar på att studien innehåller stabila mätvariabler för att kontrollera hur CSR, CSI och 

enskilda CSI variabler påverkar den finansiella prestationen då vi utgått från mått som flera tidigare 

studier använt sig av (Aouadi & Marsat, 2016; Price & Sun, 2017; Lenz et al., 2017; Limkriangkrai 

et al., 2017). Det gäller även de finansiella måtten ROA, ROE och Tobin´s Q vilka är välkända mått 

för att beräkna företagens lönsamhet och marknadsvärde. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär 

nämligen begreppsvaliditeten just hur väl ett mått verkligen mäter det som uttalats mätas. För att 
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uppfylla kriterierna inom begreppsvaliditeten har vi valt att använda välkända mått från tidigare 

ovannämnda studier.  

3.8.3 Replikerbarhet  

Replikerbarhet betyder att studien skall vara är möjlig att replikera, alltså att andra forskare skall 

kunna genomföra en tämligen identisk undersökning (Bryman & Bell, 2013). De dataunderlag som 

studien bygger på är information som är hämtad från företags årsredovisningar och rapporter, vilket 

betyder att det för andra forskare är enkelt att få tillgång till samma information genom företagens 

hemsidor eller exempelvis databasen Thomson Reuters Datastream. Studien innehåller även en 

stegvis förklarad process där urval, bortfall, operationalisering och ESG-mätning förklaras. Detta 

anser vi utgör en bra grund med tydlighet för hur studien är genomförd vilket då kan upprepas och 

kvalitetskriteriet replikerbarhet kan anses uppfylld.  
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4. Resultat 

 
Kapitlet omfattar de resultat som erhållits utifrån de analysmetoder som genomförts på studiens 

insamlade datamaterial. Inledningsvis presenteras studiens univariata analys i form av deskriptiv 

statistik och följs sedan upp av en bivariata analys – korrelationsanalyser följt av en redogörelse för 

kontroll av eventuella felkällor som kan uppkomma vid multipla regressionsanalyser. Kapitlet 

avslutas med resultatet från studiens multivariata analys - de multipla regressionsanalyserna som 

genomförts i samband med studiens hypotesprövning. 

 

4.1 Beskrivande statistik 

I kapitlet förklarar vi studiens beskrivande statistik, vilken uttrycks i miljoner dollar. I tabell 5 finns 

studiens samtliga variabler presenterade; ESG Score, ESG Controversies Score, CSI Emission 

Reduction, CSI Health & Safety Policy och CSI Vision & Strategy, även mått för finansiell prestation 

(Tobin´s Q, ROA och ROE) samt kontrollvariabler (risk, investeringsgrad, storlek och OCF) i ett 

genomsnittsvärde för åren 2007–2017. Statistiken visar minimi - och maximivärde, medelvärde samt 

standardavvikelse vilket McWilliams och Siegel (2000) anser är viktigt att kontrollera vid en 

kvantitativ analys. De Veaux et al. (2012) förklarar att ett högt värde för standardavvikelsen innebär 

att värdena har en stor spridning medan en låg standardavvikelse innebär att variabeln befinner sig 

inom den analyserade variabelns medelvärde. Att se över minimi - och maximivärde ökar 

uppfattningen om värdenas räckvidd inom variabeln. 

4.1.1 CSI, CSR och finansiell prestation 

I tabell 5 presenteras den beskrivande statistiken för studiens variabler. Här redovisas de erhållna 

minimi- och maximivärde samt medelvärde och standardavvikelse för alla de 6237 (567 företag x 11 

år) observationer vår studie grundas på. ESG Score har ett medelvärde på 52,78 och en 

standardavvikelse på 22,05. ESG´s poängsystem som tidigare nämnts i metodkapitlet (3.3.1) sträcker 

sig mellan 0–100 och medelvärdet för ESG Score i denna deskriptiva analys överstiger hälften av 

dessa poäng men med en tämligen stor varians mellan företagen som observerats. ESG Controversies 

Score har ett medelvärde på 43,54 och en standardavvikelse 24,84 vilket visar på ett värde som 

understiger hälften av poängsystemets skala. 

 

Inom CSI kategorierna skiljer sig medelvärdet mellan variablerna marginellt medelvärdet för CSI 

Emission Reduction är 33,9, medelvärdet för CSI vision & strategy är 34,72 och medelvärdet för CSI 
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Health & Safety Policy är 33,59. Vilket indikerar på att det inom dimensionerna råder en jämn 

fördelningen mellan företags oansvariga beteenden. Värt att notera är att det högsta maximivärde vi 

erhållit för CSI variablerna är 57,75 och det lägsta minimivärdet 2,26 vilket visar på att det finns stora 

skillnader i urvalet. 

 

Som kan tydas av tabellen 5 kan vi se att Tobin´s Q har ett värde som ligger över 1 vilket betyder att 

aktiemarknadens värdering är högre än företagens bokförda värde. ROE visar ett svagt positivt värde 

på 0,29 vilket tyder på att varje genererad krona i vinst marginellt är finansierad med pengar från det 

eget kapitalet. Resultat kan kopplas till den varians som visats, minimivärde -856 till maximivärde 

624, inom variabeln ROE. ROA har ett starkt positivt värde vilket innebär att företagen utnyttjar 

befintliga resurser effektivt för att generera vinst. Företagens avkastning på tillgångar (ROA) uppgår 

till 4,77 med en standardavvikelse på 93,52 vilket genereras av de mer extrema minimivärdet -105,88 

och maximivärde 4265,61. 

  

Företagens genomsnittliga storlek i form av tillgångar är 146 712 346, men variabeln har en stor 

varians på 1 227 539 647, vilket tyder på att de finns en stor variation av företagens storlek i urvalet. 

Risk har ett medelvärde på 204,91 och en standardavvikelse på 4173,09. Investeringsgrad har ett 

starkt positivt medelvärde på 54,211 och en standardavvikelse på 644,606, vilket återigen förklaras 

av den stora variansen mellan minimi- och maximivärdet, på vardera 0,53 och 17 663. OCF har ett 

medelvärde på 9,566 med en standardavvikelse på 159,97. 

Variabler N  Min  Max Medelvärde Standardavvikelse 

ESG SCORE 567 7,4 95,85 52,78 22,05 

ESG Controversies 567 3,8 82,14 43,54 24,84 

CSI emission reduction  567 3,6 54,12 33,9 25,65 

CSI vision/strategi  567 4,5 57,75 34,72 27,11 

CSI health & safety  567 2,26 54,51 33,59 25,28 

Tobin´s Q 567 0 16,081 1,708 1,21 

ROA 567 -105,88 4265,61 4,77 93,52 

ROE 567 -856 624 0,29 26,88 

Storlek 567 1,85 6543048200 146712346 1227539647 

Risk 567 2,13 150537 204,91 4173,09 

Investeringsgrad 567 0,53 17663 54,211 644,606 

OCF 567 3,52 7011,53 9,566 159,97 
Tabell 5 Beskrivande statistik  
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4.2 Pearsons korrelationstest och felkällor 

Variabler 
ESG- 
SCORE 

ESG- 
CONTRO- 
VERSIES 

CSI 
EMISSION 
REDUCTION 

CSI 
VISION& 
STRATEGY 

CSI 
HEALTH 
& 
SAFETY 
POLICY 

TOBIN´S 
Q 

ROA ROE STORLEK RISK 
INVESTER-
INGS- 
GRAD 

OCF 

ESG SCORE -                       

ESG Controversies Score 0,093** -                     

CSI EMISSION REDUCTION 0,068** 0,054** -                   

CSI VISION& STRATEGY 0,067** 0,055** 0,982** -                 

CSI HEALTH & SAFETY 
POLICY 0,056** 0,068** 0,954** 0,952** -               

TOBIN´S Q 0,014 -0,015 -0,011 -0,011 -0,013 -             

ROA 0,031* -0,005 0,013 0,007 0,014 -0,015 -           

ROE 0,029* -0,022 0,005 0,005 0,003 0,003 -0,027 -         

STORLEK -0,15 0,029* 0,025* 0,025* 0,027* -0,057 -0,006 0,003 -       

RISK -0,19 0,015 -0,007 -0,008 -0,005 -0,023 0,02 0,056** -0,006 -     

INVESTERINGSGRAD -0,28 0,003 -0,032 -0,033 -0,031 -0,013 0,012 -0,038 -0,01 0,011 -   

OCF 0,023 0,001 0,014 0,005 0,016 -0,015 0,951** -0,049 -0,007 0,031* 0,015 - 

Tabell 6 Pearsons korrelationsmatris. 

* Korrelationen är signif ikant på =0,10 nivån (2-tailed), ** Korrelationen är signifikant på =0,05 nivån (2-tailed). Tabellen visar måtten 

för oberoende, beroende och kontrollvariabler. Raderna visar utfallet enligt Pearsons korrelation samt anger signifikansnivån för 

respektive variabel. ESG Score, ESG Controversies, CSI emission reduction, CSI vision/strategi, CSI Health & Safety Policy, Tobins 

Q, ROA, ROE, Storlek, Risk, Investeringsgrad och OCF anger korrelationen sinsemellan. 

 

I tabell 6 visas Pearsons korrelationsmatris för alla variabler som ingår i studien. Mellan 

marknadsvärdet Tobin´s Q och variablerna ESG Score samt ESG Controversies Score erhålls en 

korrelationskoefficient på 0,014 samt -0,015 vilket indikerar på att ett samband mellan dessa variabler 

inte föreligger. För att erhålla ett mer pålitligt och generaliserbart resultat har vi i studien valt att 

inkludera ytterligare två mått på finansiell prestation, vilka är ROA och ROE. Som kan utläsas av 

tabell 6 föreligger det ett svagt positivt samband mellan ROA och ESG Score med en signifikansnivå 

på p <0,1 och mellan variablerna ROE och ESG Score föreligger det också ett svagt positivt samband 

där signifikansnivån är p <0,1. 

 

Koefficienterna mellan ESG Score och de tre CSI variablerna för varje enskild dimension uppnår en 

signifikansnivå på p <0.05, vilket indikerar på att även dessa variabler visar ett svagt positivt 

samband. 

 

Gällande de utvalda kontrollvariablerna finns även en hög korrelation på signifikansnivån p <0,05 

mellan variablerna ROA och OCF. Vi ser även en korrelation på signifikansnivån p <0,05 gällande 
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ROE och RISK, dock är sambandet mellan dessa variabler inte lika starkt som värdena mellan ROA 

och OCF. 

 

Korrelationskoefficienterna för de oberoende variablerna ESG Score, ESG Controversies Score ligger 

lägre än 0,8 vilket utgör den vedertagna gränsen för när en allvarlig risk inom multikollinearitets 

problematiken kan uppkomma. Korrelationerna mellan variablerna inom de enskilda dimensionerna  

för CSI (CSI Emission Reduction, CSI Health & Safety och CSI Vision & Strategy) är mycket starkt 

korrelerade då de visar ett värde som överstiger 0,8. Anledningen till det höga värdet beror som 

förväntat på ett starkt samband mellan variablerna då de kommer ifrån samlingsvariabeln ESG 

Controversies Score. Djurfeldt och Barmark (2009) samt Moore et al., (2011) hävdar att det inte är 

helt ovanligt att oberoende variabler korrelerar med varandra. Om värdet för korrelationen överstiger 

0,8 kan det bli problematiskt och vi kan därför misstänka att koefficienterna i vår modell inte är 

tillförlitliga. För att vara säkra på detta har vi valt att utföra ett VIF-test (Tabell 7). Vid en kontroll av 

“variation inflation factor” (VIF) fann vi att värdena för CSI variablerna låg under 10, vilket är den 

högsta föreslagna gränsen för VIF-test (Thompson, Kim, Aloe, & Becker, 2017). Detta medför att 

våra erhållna värden överstiger riktvärdet på 2,5 (Borg & Westerlund, 2012) men understiger det 

föreslagna gränsvärdet på 10, vilket indikerar på att multikollinariteten inte utgör något problem för 

studien. 

Tabell 7. VIF-test  

 

Den andra felkällan att kontrollera är heteroskedasticiteten som analyserats på två sätt med hjälp av 

statistikprogrammet IBM SPSS. Det första tillvägagångssättet är analys av en scatterplot för att 

upptäcka avvikande värden, vilket innebär kontroll av variabler som har residualer med tre eller flera 

standardavvikelser från medelvärdet. Det andra tillvägagångssättet för att kontrollera 

heteroskedasticiteten är genom ett Cook´s D test. Det här testet analyserar så att inga avvikande 

värden har påverkan på resultatet och gör det snedvridet. I den här studien har analysmomenten i 

SPSS visat en ungefärlig normalfördelning av residualer, vilket medför att det inte förekommer någon 

heteroskedasticitet. 

Variabler  VIF Variabler  VIF Variabler  VIF Variabler  VIF Variabler  VIF 

ESG SCORE 
1,002 

ESG Controversies 
1,001 

CSI EMISSON 
REDUCTION 8,2 

CSI VISION & 
STRATEGI 7,5 

CSI 
HEALTH & SAFETY 6,4 

STORLEK 1 STORLEK 1,001 STORLEK 1 STORLEK 1 STORLEK 1 

RISK 1,001 RISK 1,02 RISK 1,02 RISK 1,02 RISK 1,02 

INVESTERINGSGRAD 1,001 INVESTERINGSGRAD 1,019 INVESTERINGSGRAD 1,019 INVESTERINGSGRAD 1,019 INVESTERINGSGRAD 1,019 

OCF 1,002 OCF 1,001 OCF 1,001 OCF 1,001 OCF 1,001 
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4.3 Regressionsanalyser  

I följande tabeller kommer vi att redogöra för studiens regressionsanalyser, vilka vi i huvudsak använt 

för att besvara studiens syfte och hypoteser. Har CSI en starkare påverkan på företags finansiell 

prestation än CSR? Vilken effekt har de enskilda dimensionerna inom CSI på företags finansiella 

prestation? Tabell 8 och tabell 9 representerar CSR (ESG Score) och CSI´s (ESG Controversies 

Score) effekt på den finansiella prestationen. I tabellerna 10–12 visas effekterna av de enskilda CSI 

variablerna inom miljö, social och företagsstyrnings dimensionerna i förhållande till den finansiella 

prestationen. 

 

I samtliga regressioner har vi var för sig angett Tobin´s Q, ROA och ROE som beroende variabel 

medan ESG Score, ESG Controversies Score, CSI Emission Reduction, CSI Health & Safety Policy 

och CSI Vision & Strategy angetts som oberoende variabel. Studiens fyra kontrollvariabler, risk, 

storlek, OCF och investeringsgrad är även de oberoende variabler. 

 

4.3.1 Regressionsanalys: CSR och CSI´s effekt på den finansiella prestationen 

I tabell 8 och tabell 9 presenteras resultatet av regressionsanalyserna som undersöker studiens första 

hypotes;  

 

H1: CSI har en starkare påverkan på företagets finansiella prestation än CSR 

 

I tabell 8 visas förhållandet mellan ESG Score och finansiell prestation (Tobin´s Q, ROA och ROE). 

Vi kan i regressionen se ett positivt samband mellan den oberoende variabeln ESG Score och de 

beroende variablerna ROA (Modell 2) och ROE (Modell 3) inom signifikansnivå p <0,05 . Detta är 

en indikation på att ju högre CSR desto högre finansiell prestation. Resultatet visar ett mycket svagt 

positivt samband mellan Tobin´s Q (Modell 1) och ESG Score då lutningskoefficienten endast uppgår 

till 0,00068 vilket innebär att ESG Score inte har någon påverkan på den finansiella prestationen i 

den undersökta regressionen. 

 

Investeringsgrad och OCF är de kontrollvariabler som i denna regression visar på en negativ effekt 

till ROE där investeringsgrad har en signifikansnivå inom p <0,05 och där OCF har en signifikansnivå 

inom p <0,01. Vi ser även ett starkt positivt samband mellan ROE och kontrollvariabeln risk som 

visar på en signifikansnivå inom p <0,01. Gällande ROA har kontrollvariabeln OCF en positiv effekt 

till ROA inom en signifikansnivå på p <0,01 och kontrollvariabeln risk visar på en negativ effekt 
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inom signifikansnivån p <0,05. Att företag som utsätts för högre risk tenderar att ha lägre benägenhet 

att investera i CSR samt att företag som utsätts för mindre risk är mer benägna att investera i CSR 

stämmer överens med tidigare studier som utförts (McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988; 

Waddock & Graves, 1997).  

 

Vid analys av första hypotesen står N för antalet företag i regressionen och R2   visar hur stor del av 

variansen i de beroende variablerna som kan förklaras av regressionens oberoende variabler. I denna 

undersökning har vi använt oss av tre olika R2 . R2 overall förklarar den totala variationen och 

definieras som en korrelation i kvadrat mellan de givna och observerade värdena. R 2  between visar 

hur mycket av variansens inom de enskilda och separata variablerna som modellen förklarar, medan 

R2  within anger hur mycket av variansen i variabeln inom modellen förklarar (Hamilton, 2006). I 

denna studie är det för oss till störst del intressant att granska den totala variationen R2  overall som 

för Tobins´s Q uppgår till 6,5 %, ROA 95,1 % och för ROE 9%. Detta innebär att 95,1 % av variansen 

i den beroende variabeln ROA kan förklaras av regressionens oberoende variabler, vilket är betydligt 

högre än variansens förklarande värde i Tobin´s Q och ROE. 

 

Tabell 8 Regressionsanalys CSR och finansiell prestation    
***Signifikant på nivån 0,01 ** Signifikant på nivån 0,05 * Signifikant på nivån 0,10  

Koefficient (Standardfel) 

Variabler  Modell 1   Modell 2   Modell 3  
Beroende  Tobin´s Q   ROA   ROE   

       
Oberoende              

ESG Score 0,00068 (0,000695) 0,040159** (0,016567) 0,036719** (0,015391) 

              

Kontrollvariabler       

Risk  -0,000006* (0,000004) -0,000198** (0,000088) 0,000376*** (0,000081) 

Storlek -0,00000056*** (0,00000024) 0,000000843 (9,7E-10) 0,000002411 (0,00000076) 

Investeringsgrad -0,000025 (0,000024) -0,000187 (0,000567) -0,001544** (0,000526) 

OCF  -0,000111 (0,000096) 0,556218*** (0,002283) -0,008561*** (0,002121) 

              

R2 within  0,004281  0,905  0,008  
              

R2  between  0,003483  0,905  0,007  
              

R2 overall 0,065432  0,951  0,09  
              

N 567  567  567  
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Tabell 9 visar förhållandet mellan ESG Controversies Score och finansiell prestation (Tobin´s Q, 

ROA och ROE). I regressionen kan ett negativt samband utläsas mellan den oberoende variabeln ESG 

Controversies Score och den beroende variabeln ROE (Modell 3) inom signifikansnivå p < 0,10. 

Detta indikerar på att högre värde av CSI minskar den finansiella prestationen. Regressionerna 

Tobin´s Q (Modell 1) och ROA (Modell 2) kan vi i denna studie inte avgöra om de påverkas av ESG 

Controversies Score då vi erhållit negativa låga värden ROA -0,0189 samt Tobin´s Q - 0,00065 som 

inte är inom ramen för en godkänd signifikansnivå.   

 

Investeringsgrad och OCF är de kontrollvariabler som i denna regression visar på en negativ effekt 

till ROE där investeringsgrad har en signifikansnivå inom p < 0,05 och OCF en signifikansnivå inom 

p < 0,01. Vi ser även ett starkt positivt samband mellan ROE och kontrollvariabeln risk inom 

signifikansnivån p < 0,01. Kontrollvariabeln OCF i relation till ROA är positiv inom en 

signifikansnivå på p < 0,05 vilket innebär att en ökning i det operativa kassaflödet genererar ett högre 

ROA.    

 

R2  overall är 6,6% för  Tobin´s Q (Modell 1) vilket innebär att andra variabler i undersökningen 

påverkar relationen mellan ESG Controversies Score och Tobin´s Q. Resultatet visar även på ett svagt 

samband mellan ROE och ESG Controversies Score då lutningskoefficienten endast uppgår till 

0,013659. Däremot ser vi en stark relation mellan R2  overall och ROA där värdet uppgår till 87% 

vilket kan förklara den största av variansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andrea Averland & Elina Strand 

 

51 

 

 

Variabler  Modell 1    Modell 2    Modell 3   

Beroende  Tobin´s Q   ROA   ROE   

       

Oberoende              

ESG Controversies -0,000651 (0,000617) -0,018926 (0,014705) -0,024406* (0,013659) 

              

Kontrollvariabler       

Risk  -0,000006* (0,000004) -0,000201** (0,000088) 0,000374*** (0,000081) 

Storlek -0,000000058*** (-0,00000248) 0,00000086 (9,7E-10) 0,000000086 (0,000000764) 

Investeringsgrad -0,000025 (0,000024) -0,000223 (0,000566) -0,001576** (0,000526) 

OCF  -0,000109 (0,000004) 0,55635** (0,002284) -0,00844*** (0,002121) 

              

R2 within  0,004  0,78  0,008  

              

R2  between  0,004  0,81  0,007  

              

R2 overall 0,066  0,87  0,087  

              

N 567  567  567  
 

Tabell 9. Regressionsanalys CSI och finansiell prestation   

***Signifikant på nivån 0,01 ** Signifikant på nivån 0,05 * Signifikant på nivån 0,10  

Koefficient (Standardfel) 

 

Vi finner utifrån dessa resultat att det saknas stöd för vår första hypotes och att vi därför inte kan dra 

några slutsatser mellan åren 2007–2017 om att CSI påverkar företags finansiella prestation mer än 

CSR. Dock är ESG Controversies Score en ny variabel att studera inom företagsekonomiskforskning 

vilket innebär att den inte innehåller lika omfattande värden som ESG Score. Vi har därför i vår studie 

valt att gå vidare med att undersöka hur specifika enskilda variabler inom varje dimension; miljö, 

social och företagsstyrning påverkar företags finansiella prestation. 
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4.3.2 Regressionsanalys: CSI Emission Reductions effekt på den finansiella prestationen  

I tabell 10 presenteras resultatet av regressionsanalysen som testar studiens andra hypotes;  

 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan, CSI Emission Reduction, och företagets finansiella 

prestation    

 

Resultatet som erhållits i tabell 10 visar att samtliga modellers oberoende koefficienter är signifikanta 

på en nivå inom p < 0,05, vilket innebär att en ökning i CSI Emission Reduction minskar värdena i 

Tobin´s Q, ROA och ROE. De kontrollvariabler som visar på ett negativt samband inom 

signifikansnivån p < 0,01 är storlek, risk och OCF. Dessa negativa samband påverkar den beroende 

variabeln Tobins´s Q i relation till storlek, och kontrollvariablerna risk och OCF påverkar den 

beroende variabeln ROE. I denna regression visar kontrollvariabeln investeringsgrad en negativ 

association till ROE och kontrollvariabeln risk visar ett negativt samband till ROA, båda inom ramen 

för en signifikansnivå på p < 0,05. Det finns endast en kontrollvariabel som är signifikant på en nivå 

om p < 0,10 vilket är risk i förhållande till Tobin´s Q där vi kan se ett negativ svagt samband. 

  

I modell 1 så uppgår den totala variansen, R2 overall, till 10 % för Tobin´s Q vilket innebär att fler 

andra variabler påverkar relationen mellan CSI Emission Reduction och Tobin´s Q. Däremot ser vi 

starka samband mellan R2  overall för ROA och ROE (Modell 2 och 3) då dess värden är 80 % 

respektive 60% vilket innebär att mer än hälften av variansen kan förklaras av regressionens 

oberoende variabler.  
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Variabler  Modell 1    Modell 2    Modell 3   

Beroende  Tobin´s Q   ROA   ROE   

       

Oberoende              
CSI Emission 

Reduction 
-0,000469** (0,000598) -0,000636** (0,014247) -0,004728** (0,013236) 

              

Kontrollvariabler       

Risk  -0,000007* (0,000004) -0,000203** (0,000088) -0,000372*** (0,000081) 

Storlek -0,000000601*** (0,00000248) 0,000000076 (9,75E-10) 0,000000004 (0,000000076) 

Investeringsgrad -0,0000057 (0,000024) -0,000226 (0,000567) -0,001573** (0,000527) 

OCF  -0,000107 (0,000096) 0,55635*** (0,002284) -0,008453*** (0,002122) 

              

R2 within  0,06  0,74  0,56  

              

R2  between  0,08  0,78  0,58  

              

R2 overall 0,10  0,80  0,60  

              

N 567  567  
567  

 

Tabell 10. Regressionsanalys CSI Emission Reduction och finansiell prestation   

***Signifikant på nivån  0,01 ** Signifikant på nivån 0,05 * Signifikant på nivån 0,10  

Koefficient (Standardfel) 

4.3.3 Regressionsanalys: CSI Health & Safetys effekt på den finansiella prestationen  

I tabell 11 presenteras resultatet av regressionsanalysen som testar studiens tredje hypotes;  

 

H3: Det existerar ett negativt samband mellan, CSI Health & Safety Policy, och företagets finansiella 

prestation   

 

Även för denna variabel har resultatet i tabell 11 visat på att samtliga modellers oberoende 

koefficienter är signifikanta på en nivå inom p < 0,05, vilket innebär att en ökning i CSI Health & 

Safety Policy minskar Tobin´s Q, ROA och ROE´s värden. 

 

I modell 1 har kontrollvariabeln storlek en signifikansnivå på p < 0,01 och kontrollvariabeln risk en 

signifikansnivå p < 0,10 vilket innebär att dessa har ett negativt samband med Tobin´s Q. Vidare i 

modell 2 där ROA är den beroende variabeln ser vi att kontrollvariabeln risk har ett negativt samband 
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inom signifikansnivån p < 0,05, dock ser vi att kontrollvariabeln OCF i relation till ROA har ett 

positivt samband på en signifikansnivå p < 0,01. Detta indikerar på desto högre OCF desto mindre 

CSI Health & Safety Policy. I Modell 3 ser vi att kontrollvariablerna investeringsgrad och OCF har 

ett negativt samband på en signifikansnivå p < 0,05 respektive p < 0,01. Kontrollvariabel, risk visar 

dock ett positivt samband till ROE inom en signifikansnivå på p < 0,01. 

 

R2 overall är även här låg för modell 1, vilket innebär att andra variabler påverkar relationen mellan 

CSI Health & Safety Policy och Tobin´s Q. Däremot ser vi fortsatt starka samband mellan R2 overall 

för ROA och ROE (Modell 2 och 3) då dess värden uppgår till 91 % respektive 82 % vilket innebär 

att variansen i modell 2 och 3 i hög grad förklaras av regressionens oberoende variabler. 

 

Variabler  Modell 1    Modell 2    Modell 3   

Beroende  Tobin´s Q   ROA   ROE   

       

Oberoende              
CSI Health & Safety 
Policy 

-0,000513** (0,000565) -0,001877** (0,013477) -0,003152** (0,01252) 

              

Kontrollvariabler       

Risk  -0,000007* (0,000004) -0,000203** (0,000088) 0,000372*** (0,000081) 

Storlek -0,00000059*** (0,00000248) 8,42E-11 (9,75E-10) 7,69E-11 (0,0000000764) 

Investeringsgrad -0,000026 (0,000024) -0,000228 (0,000567) -0,001575** (0,000527) 

OCF  -0,000107 (0,000096) 0,556354*** (0,002284) -0,00845*** (0,002122) 

              

R2 within  0,043  0,85  0,76  

              

R2  between  0,054  0,87  0,78  

              

R2 overall 0,09  0,91  0,82  

              

N 567  567  567  
 

Tabell 11. Regressionsanalys CSI Health & Safety och finansiell prestation   

***Signifikant på nivån 0,01 ** Signifikant på nivån 0,05 * Signifikant på nivån 0,10 

Koefficient (Standardfel) 
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4.3.4 Regressionsanalys: CSI Vision & Strategis effekt på den finansiella prestationen  

I tabell 12 presenteras resultatet av regressionsanalysen som testar studiens fjärde och sista hypotes;  

 

H4: Det existerar ett negativt samband mellan, CSI Vision & Strategy, och företagets finansiella 

prestation    

 

För den sista variabeln CSI Vision & Strategy har resultatet i tabell 12 visat på att samtliga modellers 

oberoende koefficienter är signifikanta på en nivå inom p <0,10, vilket innebär att en ökning i CSI 

Vision & Strategy minskar värdena för Tobin´s Q, ROA och ROE. 

 

I modell 1 har kontrollvariabeln storlek en signifikansnivå på p <0,01 och kontrollvariabeln risk en 

signifikansnivå p <0,10, vilket innebär att dessa har ett negativt samband med Tobin´s Q. Vidare i 

modell 2 där ROA är den beroende variabeln ser vi att kontrollvariabeln risk har ett negativt samband 

inom signifikansnivån p < 0,05, dock ser vi att kontrollvariabeln OCF i relation till ROA har ett 

positivt samband på en signifikansnivå p < 0,01. Detta indikerar på desto högre OCF desto mindre 

CSI Vision & Strategy. I Modell 3 ser vi att kontrollvariablerna investeringsgrad och risk har ett 

negativt samband på en signifikansnivå p <0,05 respektive p <0,01 här finns det även en tredje 

kontrollvariabler, OCF som har ett positivt samband till ROE inom en signifikansnivå på p <0,01. 

 

För CSI Vision & Strategy är R2 overall även här låg för modell 1. I den här regressionen har vi erhållit 

lägre värden än för tidigare enskilda CSI variabler. R2 overall för ROA och ROE (modell 2 och 3) 

uppgår här endast till 54% respektive 41% vilket innebär att hälften av variansen i ROA kan förklaras 

av regressionens oberoende variabel medan mindre än hälften av variansen i ROE går att förklara 

med den oberoende variabeln som omfattas i regressionen. 
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Tabell 12 Regressionsanalys CSI Vision & Strategy och finansiell prestation   

***Signifikant på nivån 0,01 ** Signifikant på nivån 0,05 * Signifikant på nivån 0,10 

Koefficient (Standardfel) 

  

Variabler  Modell 1    Modell 2    Modell 3   

Beroende  Tobin´s Q   ROA   ROE   

       

Oberoende              

CSI Vision & Strategy -0,000495* (0,000606) -0,010405* (0,014452) -0,001877* (0,013477) 

              

Kontrollvariabler       

Risk  
-0,000007* (0,000004) 

-

0,000202** 
(0,000088) 

-

0,000203*** 
(0,000081) 

Storlek -0,0000006*** (-0,00000248) 1,95E-10 (9,7E-10) 3,9E-11 (0,000000000764) 

Investeringsgrad -0,000026 (0,000024) -0,000212 (0,000567) -0,000228** (0,000527) 

OCF  -0,000108 (0,000096) 0,55634*** (0,002284) 0,556354*** (0,002122) 

              

R2 within  0,004  0,49  0,35  

              

R2  between  0,003  0,51  0,39  

              

R2 overall 0,065  0,54  0,41  

              

N 567  567  567  
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5. Diskussion 

 
I studiens femte kapitel diskuteras de resultat vi erhållit utifrån de fyra hypoteserna. Detta för att ge 

svar på studiens syfte. Resultatet kopplas till de relaterande teorierna från teorikapitlet, men även till 

befintlig forskning, andra resonemang som vi funnit intressant samt även en del egna reflektioner.   

 

5.1 Diskussion av resultatet  

Forskningsområdet kring huruvida det finns ett positivt, negativt eller inget samband mellan CSR, 

CSI och finansiell prestation är fortsatt oklart då CSI och dess enskilda variabler, CSI Emission 

Reduction, CSI Health & Safety och CSI Vision & Strategy som tidigare nämnts är nya begrepp inom 

företagsekonomisk forskning (Price & Sun, 2017; Lenz et al., 2017; Kölbel et al., 2017). I 

problemdiskussionen diskuteras CSI´s chockverkande effekt på intressenterna av en omfattning som 

inte kan motsvaras av företags CSR-ansträngningar, då både omfattningen av chockverkan och dess 

orsaker ännu är okända. Anledningen till denna chockverkade effekt på företagen och de okända 

orsakerna är på grund av den tilltagna globaliseringen där en utökning av kommunikationskanaler 

gjort att företagen idag har svårt att förutse i vilken takt och omfattning intressenterna nås av 

information. Informationsspridningen bidrar därmed till att intressenterna får en ökad medvetenhet 

om företags beteenden där en analytisk aspekt väger in då företagen kan jämföras med varandra. 

Informationen om CSI rapporteras av media vilket gör att företagen själva, till skillnad mot de flesta 

CSR-engagemang, inte kan styra vad som rapporteras. De inrapporterade CSI-skandalerna som är 

offentliga samlas som tidigare nämnts in i databasen Thomson Reuters där variabeln benämns som 

ESG Controversies Score (Thomson Reuters, 2017). 

 

I tidigare studier som undersöker sambandet mellan CSI och finansiell prestation konstaterar 

forskarna (Margolis & Elfenbein, 2008; Mishra & Modi, 2013) att dessa misslyckats med att finna 

konsekventa variabler som påverkar den finansiella prestationen negativt då CSI är outforskad som 

motpart till CSR. Utifrån tidigare forskning samt teorierna intressentteorin, riskhanteringsteorin, 

legitimitetsteori, slack resources teorin och neoklassiska teorin kommer vi att diskutera studiens fyra 

hypoteser som analyserats i regressionerna i tidigare kapitel.  
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5.1.1 Diskussion av resultatet - CSI´s påverkan på finansiell prestation ställt mot CSR  

Studiens första hypotes lyder;  

 

H1: CSI har en starkare påverkan på företags finansiella prestation än CSR 

 

Resultatet av vår första hypotes visar att CSR-engagemang har en starkare effekt på den finansiell 

prestationen än vad CSI-skandaler har på den finansiella prestationen. Det innebär att vår första 

hypotes förkastas, då vi ser att CSR har ett starkt positivt samband till den finansiella prestationen 

och att CSI har ett svagt negativt samband till den finansiella prestationen. Price och Sun (2017) och 

Kölbel et al. (2017) har funnit ett starkt negativt samband mellan CSI och finansiell prestation, vilket 

indikerar på att tidigare studier inte överensstämmer med resultatet av vår första hypotes. Vi kan med 

detta resultat antyda att den nya variabeln ESG Controversies Score i jämförelse med den inarbetade 

variabeln ESG Score har mindre inrapporterad information vilket kan snedvrida resultatet som i 

praktiken bidrar till färre observationer. 

5.1.1.1 Diskussion av hypotesens samband och relation 

Ett positivt samband kan förstås mellan ESG Score och finansiell prestation. ROA och ROE visar på 

ett signifikant positivt samband till finansiell prestation dock kan inte sambandet säkerställas på 

signifikansnivå p <0,01 men på en signifikansnivå p <0,05. Vi väljer likt tidigare studier (Price & 

Sun, 2017; Kölbel et al., 2017; Lenz et al., 2017) att acceptera signifikansnivån p <0,05 med vetskap 

om att sambandet inte är lika stark som det vore vid en signifikansnivå på p <0,01. Med detta resultat 

kan vi dra slutsatsen att engagemang i CSR har påverkat den finansiella prestationen positivt mellan 

åren 2007–2017. Resultatet överensstämmer med övervägande studier inom forskningsområdet som 

erhållit ett positivt samband mellan CSR-engagemang och finansiell prestation (Shiu & Yang, 2017; 

Lin-Hi & Blumberg, 2016; Waddock & Graves, 1997; Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2012). 
 

Relationen mellan ESG Controversies Score och ROE visar en signifikansnivå på p <0,10 medan 

Tobin´s Q och ROA är insignifikanta och därför inte styrker den ställda hypotesen. Sambandet mellan 

ROE och ESG Controversies Score har en lutningskoefficient på -0,024406 vilket innebär att när ESG 

Controversies Score ökar så minskar ROE. För denna hypotes är det därmed endast en av de 

oberoende variablerna (ROE) som visade ett signifikant samband, och vi kan därmed inte finna stöd 

för vår första hypotes om ett negativt samband mellan CSI och finansiell prestation.  
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Tabell 5 innehåller resultat för beskrivande statistik där ESG Score har ett medelvärde på 52,78, vilket 

ligger över hälften i ESG´s poängsystem (0–100) som tidigare nämnts i metodkapitlet (3.3.1). Utfallet 

kan bero på att CSR-engagemang är mer implementerade i företagsstrategier och att 

standardavvikelsen ligger på 22,05 visar på att variabeln omfattas av ett fåtal extremvärden. Vi anser 

att detta tyder på att företag i stor utsträckning fördelar jämna resurser på CSR-engagemang, vilket 

enligt Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) samt Lin-Hi & Blumberg (2016) är rimligt då variabeln 

till stor del omfattas av stora företag som har resurser att fördela. Detta bidrar till att dessa företag får 

ett starkare skydd och en bättre försäkringsliknande fördel mot CSI. Att ESG Controversies Score har 

ett medelvärde som är lägre än ESG Score, på endast 43,54 visar på att färre företag blivit påkomna 

med CSI-skandaler, vilket enligt Kölbel et al., (2017) och Aouadi & Marsat (2016) är troligt då det 

finns mindre inrapporterade händelser om denna variabel. ESG Controversies Score´s 

standardavvikelse är 24,84, alltså något högre än för ESG Score, vilket tyder på att variabeln 

innehåller extremvärden. Enligt Price och Sun (2017) och slack resources teorin (Campbell, 2007; 

Waddock & Graves, 1997; Watson 2015) kan dessa extremvärden bero på att de företag som råkat ut 

för de inrapporterade CSI-skandalerna tillhandahåller mindre resurser att lägga på CSR-engagemang 

under räkenskapsåren vilket bidrar till att en högre kostnad uppstår vid ett specifikt tillfälle. 

 

5.1.1.2 Diskussion av resultat kopplat till teorier 

De resultat vi erhållit går i linje med teorierna, legitimitetsteorin, intressentteorin, slack resource 

teorin och riskhanteringsteorin som vi tidigare nämnt i teorikapitlet då samtliga teorier indikerar på 

att CSR-engagemang ger incitament till en förstärkt finansiell prestation. Teorierna talar för att CSR-

engagemang kan stärka företaget och fungera som ett försäkringsmedel vid uppkomst av CSI-

skandaler.  Intressentteorin resonerar nämligen för att en hög nivå av CSR genererar en starkare 

finansiell prestation vilket medför att flera intressenter vill investera kapital i företagen. Detta talar 

för att det idag är intressenternas marknad, alltså att intressenterna styr vilka företag som kommer 

verka på marknaden på sikt. Intressenterna avstår enligt Price och Sun (2017) från att investera i 

företag med CSI-skandaler och tycks gynna företag som aktivt engagerar sig i positiva CSR-

engagemang. Forskarna (Godfrey, 2005; Godfrey et al., 2009; Shiu & Yang, 2017) i enlighet med 

riskhanteringsteorin indikerar att CSR-engagemang kan korrigera misstag eller kompensera de 

sociala förluster som uppstår på grund av CSI-skandaler, detta då de anser att CSR-engagemang 

fungerar som en riskreducerande åtgärd och en försäkringsliknande fördel. Därför måste företagen 



Andrea Averland & Elina Strand 

 

60 

 

anpassa sig efter sina intressenters förväntningar och krav då de innehar en makt där möjlighet finns 

att jämföra företags sociala prestationer i det globala samhället. 

 

Det leder oss in på legitimitetsteorin som går ut på att företagen ska verka inom samhällets ramar och 

normer för att finna acceptans vilket företagen enligt studiens resultat visat sig få genom att engagera 

sig i CSR-engagemang. Enligt tidigare studier (Strike et al., 2006; Lenz et al, 2017; Lin-Hi & Müller, 

2013) har nämligen visat att CSI provocerar och påverkar företags finansiella prestation negativt och 

långvarigt, vilket gör att företagen på sikt även om studiens första hypotes motsäger detta måste 

implementera en strategi för CSI om de vill fortsätta verka på kapitalmarknaden och vara legitima 

mot samhället. En orsak som kan påverka studiens resultat, där CSI inte har en starkare påverkan på 

företags finansiella prestation är att den endast bygger på information över en period på elva år och 

att CSI begreppet som variabel är så nytt att det med tiden kan visa ett annat resultat.  

 

Vårt resultat visar det som Slack resource teorin förtydligar, att investeringar som bolag avsätter till 

CSR med sina kvarvarande tillgångar ytterligare skapar lönsamhet för företagen (Cyert & March, 

1963; Daniel et al., 2004). Detta då dessa investeringar kan ses som ett skydd vid uppkomst av CSI-

skandaler då företaget redan investerat i CSR-engagemang för att möta oväntade kostnader. Detta går 

hand i hand med riskhanterings teorin som dock indikerar på motsatsen av det resultat vi erhållit i 

studien då de anser att CSI har en stark påverkan på den finansiella prestationen. Detta innebär enligt 

riskhanteringsteorin att företagen måste investera i CSR-engagemang för att kunna hantera CSI-

skandaler, vilket bidrar till mindre risker och en mer lönsam finansiell prestation (Purnanandam, 

2008).  

 

Till skillnad mot övriga teorier som lyfts fram i studien så motsäger den neoklassiska teorin det 

resultat vi erhållit då de neoklassiska synsätten argumenterar för ett negativt samband mellan CSR 

och finansiell prestation. Det negativa samband kan förklaras med att CSR-engagemang ökar företags 

kostnader som leder till ett mindre överskott att dela ut till företags aktieägare. Utifrån studiens första 

hypotes som förkastats indikerar det neoklassiska tankemönstret i enligt med intressentteorin, 

legitimitetsteorin, slack resource teorin och riskhanteringsteorin att företag tar CSI´s förmåga att 

påverka företags finansiell prestation i en negativ riktning oseriöst. Detta då majoriteten av 

intressenterna väljer att investera i ansvarsfulla företag än företag som sätter kapital i risk vilket 

medför att det endast kommer att vara högrisktagare som är villiga att investera i företag utan CSI 

strategier och CSR- engagemang. 



Andrea Averland & Elina Strand 

 

61 

 

5.1.1.3 Diskussion om studiens population 

En annan orsak till att vi saknar samband i vår första hypotes kan bero på den valda populationen. 

Vid uppstarten av vår studie visste vi att CSI var ett nytt begrepp och att det därför skulle finnas 

mindre inrapporterade sekundärdata. Vi valde därmed att undersöka hela världen för att erhålla så 

många CSI värden som möjligt. Likt Price och Sun (2017) begränsade vi oss till industriella branscher 

då denna bransch anses vara den mest utsatta för inrapporterade CSI-skandaler. Dock kan detta leda 

till ett snedvridet resultat då företag som har CSI i databasen kan vara ett urval av särskilt CSR- eller 

CSI orienterade företag. Tidigare studier har använt sig av andra databaser som exempelvis KLD 

(Kinder, Lydenberg, Domini Database) där de funnit variabler för ytterligare CSI-skandaler som inte 

fanns att tillgå i Thomson Reuters Datastream. Det innebär således att det finns varierande 

tillvägagångssätt att mäta företagens oansvariga beteende i relation till finansiell prestation. Att 

erhålla ett signifikant resultat skulle därmed vara möjligt om vi valt att inkludera fler CSI-skandaler 

som databasen KLD tillhandahåller. Denna studie har som syfte att undersöka om CSI har en starkare 

påverkan på finansiell prestation än CSR. Vi ifrågasätter därför om företag har något att vinna på att 

engagera sig i CSR om de föreligger att enskilda variabler inom de olika dimensionerna för CSI har 

negativ effekt på den finansiella prestationen, vilket vi kommer diskutera resultatet av i följande 

hypoteser. 

5.1.2 Diskussion av resultatet – Enskilda CSI variabler  

Att undersöka de enskilda CSI-variablernas effekt på finansiell prestation gör det möjligt för oss att 

se om variablerna från de skilda dimensionerna ger olika påverkan på den finansiella prestationen. 

Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno (2015) menar att en dimension skulle kunna ha en negativ 

påverkan och en annan en positiv, vilket medför att den totala relationen blir nollställd. Mahoney och 

Roberts (2007) betonar därför väsentligheten av att studera enskilda variabler inom varje dimensions 

som kan påverka den totala finansiell prestation för att förklara den totala relationen. I vår studie har 

vi erhållit bevis för detta då resultatet visar att variablerna CSI Emission Reduction, CSI Health & 

Safety Policy och CSI Vision & Strategy har olika påverkan på den finansiella prestationen. Det har 

visat sig att den finansiella prestationen påverkas olika beroende på dimensionerna och därför ger vår 

forskning ett bidragande komplement till resultaten om CSI´s påverkan på den finansiella 

prestationen. Vi anser därför att forskare som genomfört studier som omfattat CSI som helhet mot 

den totala finansiella prestationen har missat att hitta variabler som kan vara en bidragande orsak till 

resultaten. Studie ger även konkreta belägg för hur CSI, genom de enskilda variablerna i varje 

dimension bör hanteras för att erhålla en maximal finansiell prestation. Är det möjligt att 
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intressenterna uppskattar aktiviteter inom de skilda dimensionerna i olika grad? Denna fråga är något 

som vår studie presenterar ett positivt svara på då vi kan se att variablerna som representerar miljö 

och den sociala dimensionen visat sig ha ett starkare signifikant negativt samband än variabeln som 

omfattas av företagsstyrningsdimensionen. Att resultatet visar att miljö - och sociala aspekterna har 

en starkare negativ påverkan på den finansiella prestationen är inte en överraskning då Kabir och Thai 

(2017) samt Mahoney och Roberts (2007) argumenterade för att dessa två dimensioner innehåller 

emotionellt laddade ämnen som därmed anses vara mer betydelsefulla variabler för den finansiella 

prestationen. Utifrån första hypotesen väljer vi likt Price och Sun (2017), Kölbel et al. (2017) och 

Lenz et al. (2017) att acceptera en signifikansnivå på p <0,05 för de tre studerade enskilda variablerna 

inom CSI men med vetskap om att sambandet inte är lika tillförlitligt som det vore vid en 

signifikansnivå på p <0,01. 

 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan, CSI emission reduction, och företagets finansiella 

prestation. 

 

I tabell 10 analyseras variabeln CSI Emission Reduction´s effekt på den finansiella prestationen. 

Studien har visat ett negativt samband på en signifikansnivå på p <0,05 där den beroende variabeln 

ROE har det starkaste sambandet till den oberoende variabeln CSI Emission Reduction. Vilket innebär 

att studiens andra hypotes ger ett resultat som bevisar att CSI har en negativ effekt på finansiell 

prestation. 

 

De resultat som vi erhållit om CSI Emissions Reductions har visat sig ha olika påverkan beroende på 

vilket redovisningsmått som används i undersökningen. I vår studie visade måttet Tobins´Q det 

svagaste sambandet vilket innebär att det är svårt att sammanfatta den finansiella prestationens 

inverkan på marknadsvärdet och företagets upplevda återanskaffningsvärde. För att ge vår studie en 

bättre generaliserbarhet har vi likt andra studier (Aouadi & Marsat, 2016; Waddock & Graves, 1997; 

 

Seo et al., 2015) använt oss av två redovisningsmässiga mått, ROA respektive ROE vilka har uppvisat 

ett starkt negativt samband till CSI. Det negativa samband som regressionen visar av CSI Emission 

Reduction innebär i de resultat vi erhållit genom ROA och ROE att företags finansiella prestation 

försämras. ROA indikerar på att företag nyttjar sina befintliga resurser på ett ineffektivt sätt vilket 

påverkar lönsamheten negativt (Carlson, 2014). Det erhållna resultatet av ROE innebär även att CSI 
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Emission Reduction påverkar företagets finansiella prestation negativt genom att de inte genererar en 

maximal avkastning till företags intressenter och att resultatet försämras för varje genererad krona 

som går i förlust av eget kapital.  

 
Då variabeln CSI Emission Reduction gäller inom miljödimensionen får denna ett E-Score betyg i 

Thomson Reuters ESG poängsystem som fördelas med en percentilrang till det totala ESG Score 

(Thomson Reuters, 2017). Limkriangkrai et al. (2017) har i tidigare studier undersökt sambandet 

mellan den miljömässiga dimensionen och finansiell prestation. Resultatet visade att intressenterna 

inte var villiga att investera i företag som hade höga CSI-poäng inom miljödimensionen (E-score) då 

de innebar en högre skuldsättningsgrad (Hong & Kaperczyk, 2009). Variabeln CSI Emission 

Reduction omfattas av inrapporterade oljeutsläpp vilket påverkar den globala klimatförändringen 

samt folkhälsan negativt på sikt och skapar kostnader för både samhälle och enskilda individer 

(Thomson Reuters, 2017; Hassel et al., 2005). Den undersökta variabeln i studiens andra hypotes fick 

ett ESG-betyg som motsvaras av C (-) vilket indikerar på att intressenterna i enlighet med 

intressentteorin, avstår från att investera i företag som beter sig oansvarigt vilket enligt Limkriangkrai 

et al. (2017) medför att den finansiella prestationen försämras. Företag med inrapporterade CSI 

Emission Reduction skandaler agerar därmed enligt legitimitetsteorin, inte legitimt mot samhället 

utifrån de rådande normerna gällande avfallshantering som existerar i samhället.  

 

H3: Det existerar ett negativt samband mellan oansvarigt beteende, CSI Health & Safety Policy, och 

företagets finansiella prestation  
 

I resultatet för vår studie (tabell 11) fann vi att variabeln CSI Health & Safety Policy´s effekt på den 

finansiella prestationen hade ett negativt samband på en signifikansnivå på p <0,05. Den oberoende 

variabeln som påverkades mest i undersökningen var måttet ROE, vilket resulterar i att den finansiella 

prestationen minskar med - 0,0003152 miljoner dollar per percentil av variabeln, CSI Health & Safety 

Policy. Detta samband bevisar att CSI har en negativ effekt på den finansiella prestationen vilket går 

i linje med studiens tredje hypotes. Detta är något vi likt forskarna Price och Sun (2017) samt Lenz 

et al. (2017) kunnat förvänta oss då flera studier som undersökt CSI ställt mot finansiell prestation 

erhållit ett negativt resultat.    
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Variabeln CSI Health & Safety Policy gäller inom den sociala dimensionen vilket innebär att den fått 

ett S-Score i Thomson Reuters ESG poängsystem som motsvaras av betyget C (-), då variabeln 

innefattar inrapporterade skandaler angående de anställdas hälsa, trivsel och arbetsförhållanden. 

Anledningen till att det erhålls ett negativ samband mellan CSI Health & Safety Policy och finansiell 

prestation kan enligt Surroca, Tribó och Waddock (2010) förklaras med att företag som råkat ut för 

dessa inrapporterade CSI-skandaler innehar mindre resurser i form av immateriella tillgångar, 

bestående av humankapital och företagsrykte. Att inneha begränsade immateriella resurser innebär 

enligt forskarna Price och Sun (2017) en konkurrensnackdel som påverkar den finansiella 

prestationen i en negativ riktning. Collier (2008) förklarar att företag skapar god lönsamhet och 

fortlevnad genom att se till fler intressenter än endast aktieägarna. Edmans (2011) indikerar på att 

personalstyrkan är en av de viktigaste aspekterna för företags finansiella prestation och menar att 

företag som inte tar hand om sin personal och agerar oansvarigt kring de anställdas arbetsförhållanden 

kommer få ett negativt företagsrykte som minskar företags immateriella resurser. Att få ett negativt 

rykte, innebär enligt intressentteorin att företagen kan få problem med exempelvis rekryteringar. 

Detta resulterar enligt forskarna Hong och Kacperzcyk (2009) i enlighet med legitimitetsteorin, att 

samhället anser att företaget inte längre är en eftertraktad arbetsgivare då de avviker från vad som 

anses accepterade i samhället. 
 

H4: Det existerar ett negativt samband mellan, CSI Vision & Strategy, och företagets finansiella 

prestation    

 

Vårt resultat avseende den fjärde hypotesen visar ett negativt samband mellan variabeln CSI Vision 

& Strategy och den finansiella prestationen. Regressionen visar en signifikansnivå på p <0,10 vilket 

innebär att CSI Vision & Strategy har en svagare negativ inverkan på företags finansiella prestation 

än CSI Emission Reduction och CSI Health & Safety Policy. Studiens fjärde hypotes förkastas därmed 

då CSI Vision & Strategy och den finansiella prestationen saknar ett signifikant samband. Avsaknad 

av samband kan främst ses i variabelns R2 overall, där regressionen erhållit att varken Tobin´s Q, ROA 

eller ROE har en förklaringsgrad som ligger markant ovanför 50 % av variansen. Resultatet innebär 

att det för varje beroende variabel förekommer fler oberoende variabler utöver de som studerats i 

regressionen som visar en negativ påverkan på finansiell prestation. Vi anser att detta resultat inte är 

chockerande då denna dimension enligt Kabir och Thai (2017) samt Mahoney och Roberts (2007) 

endast omfattar kapital och inte emotionella aspekter som den miljömässiga och sociala dimensionen.  



Andrea Averland & Elina Strand 

 

65 

 

Variabel CSI Vision & Strategy omfattar implementering av visioner och strategier samt interna 

rutiner där avdelningar skall struktureras. Anledningen till det svaga negativa resultatet som vi kan 

utläsa i regressionen, kan som tidigare forskare nämnt (Kabir & Thai, 2017; Mahoney & Roberts, 

2007) bero på att intressenterna i enlighet med intressentteorin ser mer allvarligt på oansvarigt 

beteende med immateriella aspekter än enbart materiella. Om företagen ertappats med CSI Vision & 

Strategy tyder det i enlighet med vår studie på att företagen tappat marknadsandelar på grund av att 

intressenterna inte längre upplever företaget som legitimt. Det går även i linje med slack resources 

teorin och rikshanteringsteorin där intressenterna anser att företagen bör säkra upp sig mot CSI-

skandaler genom att återinvestera eget kapital i företaget (Godfrey, 2005; Godfrey et al., 2009; Shiu 

& Yang, 2017; Price & Sun 2017). Att CSI Vision & Strategy visar ett negativt samband, även om 

det är ett svagt negativt samband i jämförelse med hypotes två och tre, tyder resultatet på att företagen 

agerat oansvarigt och underlåtit att investera i CSR-engagemang som kan säkra upp företagets 

finansiella prestation. En annan anledning till det svaga negativa sambandet inom 

företagsstyrningsdimensionen kan vara att chefer och aktieägare innehar ett neoklassiskt 

tankemönster där de anser att CSR-engagemang för att skydda sig mot CSI är en onödig kostnad som 

lika gärna kan belasta företaget den dagen det uppdagas (Porter & Kramer, 2011; Hong & 

Kacperczyk, 2009). Tidigare forskning inom området indikerar därmed att ett negativt samband 

mellan CSR-engagemang och finansiell prestation föreligger då investeringar i CSR leder till 

minskade vinster för företagen och deras aktieägare (Waddock & Graves, 1997; Wang et al., 2016; 

Barnea & Rubin, 2010). Att intressenter och investerare har skilda synsätt på CSI´s påverkan på den 

finansiella prestationen kan vara en av de största orsaksförklaringarna till varför variabeln CSI Vision 

& Strategy inte visar ett signifikant samband som de tidigare två enskilda variablerna som studerats. 
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar

 
I det sista kapitlet redogör vi för studiens slutsats, det teoretiska och praktiska bidraget samt studiens 

trovärdighet, giltighet och relevans. Senare i kapitlet presenteras studiens begränsningar och förslag 

till framtida forskning.  

 

6.1 Studiens slutsats 

Studiens syfte var att undersöka om CSI har en starkare påverkan på den finansiella prestationen än 

CSR, vilket utformade studiens första hypotes. Det resultat som vi erhållit förkastade antagandet i vår 

första hypotes, då CSR hade en starkare påverkan på den finansiella prestationen än CSI. Resultatet 

ger därmed inte belägg för att inrapporterade CSI-skandaler genererar en lägre lönsamhet än CSR.  

 

Syftet med studien var också att undersöka om de tre enskilda variablerna inom CSI ger olika 

påverkan på den finansiella prestationen. De enskilda variablerna har valts från Thomson Reuters 

ESG Controversies som omfattas av miljö, sociala och företagsstyrningsdimensionen. Vårt resultat 

går i linje med studiens andra och tredje hypotes där vi funnit ett negativ samband mellan CSI och 

den finansiella prestationen. Högre nivåer av CSI genererar därmed mindre lönsamma nivåer av 

finansiell prestation inom miljö och den sociala dimensionen samtidigt som lägre nivåer av CSI 

genererar ett mer lönsamt resultat på finansiell prestation. Studiens fjärde hypotes förkastas dock, då 

vårt resultat visat på ett icke-signifikant samband där CSI har en svagare negativ påverkan på den 

finansiella prestationen inom företagsstyrningsdimensionen. Vi erhåller därmed belägg för att 

inrapporterad CSI inom miljö och den sociala dimensionen minskar företagens resurser och därmed 

påverkar den finansiella prestationen negativt. Resultatet ger även belägg för att resurserna inom 

företagsstyrningsdimensionen påverkas i mindre omfattning av inrapporterade CSI-skandaler än 

miljö – och den sociala dimensionen. 

 

6.2 Studiens bidrag 

I efterföljande stycke kommer vi att redogöra för studiens bidrag som består av både ett teoretisk och 

ett praktiskt bidrag, där det teoretiska bidraget riktar sig mot forskningsgapet i studien och det 

praktiska bidraget presenteras utifrån företagens perspektiv.  
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6.2.1 Teoretisk bidrag 

Vår studie bidrar till CSR-litteraturen med kunskap om effekten av markant negativa 

ansvarsprestationer- CSI jämfört med effekten av positiva CSR-prestationer. Då befintlig forskning 

endast studerat CSI och CSR i en begränsad omfattning, vi utökar därmed den empiriska forskningen 

genom att studera tre enskilda CSI variabler och dess samband till den finansiella prestationen. Vi 

utökar därmed förståelsen av flera CSI variablers relationer till finansiell prestation än vad tidigare 

forskning kunnat visa. Vi förklarar detta genom att gå in på en dimensionsnivå för de enskilda 

variablerna då tidigare studier som undersökt sambandet mellan CSI och finansiell prestation 

(Margolis & Elfenbein, 2008; Mishra & Modi, 2013) misslyckats med att finna konsekventa 

variabler. 

 

Genom att integrera dessa enskilda CSI variabler inom varje dimension har vi funnit att dessa 

påverkar den finansiella prestationen olika. Vi fann i och med detta att CSI variablerna inom den 

miljömässiga och social dimensionen har en starkare negativ påverkar på den finansiella prestationen 

och att CSI variabeln inom företagsstyrningsdimensionen har en svagare negativ påverkan på den 

finansiella prestationen än de tidigare nämnda dimensionerna. Resultatet av dessa tre CSI variabler 

bidrar därmed till ny kunskap som ger en ökad förståelse om CSI till teorin då resultatet ger ny och 

berikande information, som tidigare inte studerats då forskare enbart studerat CSR och CSI enskilt i 

sin helhet.   

  

Studien bidrar slutligen till ny kunskap avseende CSI variablernas samband och effekt på företags 

finansiella prestation då resultatet ger bevis på att inrapporterad CSI innebär negativa konsekvenser 

i företags tillhandahållande av immateriella resurser. Studien utökar även empirin om CSI genom att 

den undersöker Thomson Reuters ESG Controversies Score i förhållande till finansiell prestation. 

6.2.2 Praktiskt bidrag  

Studien visar att CSR-engagemang kan fungera som ett skydd och en försäkringsfördel mot CSI i 

samband med den finansiella prestationen. Studien visar även konkreta bevis på att enskilda CSI 

variabler påverkar den finansiella prestationen i en negativ riktning. Företag bör därför implementera 

strategier för att motverka och hantera CSI genom att engagera sig i CSR vilket enligt intressentteorin 

kommer att skapa legitimitet och tillit mot intressenter som är avgörande för företags lönsamhet. Vårt 

praktiska bidrag är därmed att skapa underlag till företag, då det för företag kan ge en mer specifik 

förståelse för hur de enskilda CSI variablerna kan skada den finansiella prestationen. Företagen får 
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även en bättre uppfattning om hur intressenterna (kunder, leverantörer och investerare) värderar de 

enskilda CSI variablerna inom varje dimension som ligger till grund för hur de kommer att investera 

och konsumera i företagen. Det praktiska bidraget ger även värdefull kunskap för företagen när de är 

i startpunkten att implementera strategier mot CSI, detta då studien bevisat att CSI Emission 

Reduction och CSI Health & Safety Policy som omfattar emotionella känslor påverkar intressenternas 

lojalitet i en högre grad än de CSI variabler som enbart omfattar materiella tillgångar. Företag har 

olika resurser att fördela på implementeringen av CSI strategier, vilket skapas genom att engagera sig 

i CSR, bidrar denna studie till att företagen kan se vilken CSI variabel inom dimensionerna som 

påverkar den finansiella prestationen avsevärt negativt och därmed först bör åtgärdas genom CSR-

engagemang. Forskaren Lenz et al. (2017) betonar som tidigare nämnts att företags miljöutsläpp inte 

kompenseras med CSR-engagemang inom företagsstyrning vilket innebär att företags CSI-strategier 

måste konstrueras efter dimension där företagen måste identifiera det känsligaste området då CSR 

inte fungerar som en övergripande åtgärd för all uppkomst av CSI.  

 

6.3 Vår studies trovärdighet  

Vår studie innehar en deduktiv ansats då den bygger på likvärdiga begrepp, mått och analysmetoder 

som tidigare forskning inom ämnesområdet tillämpat. Sekundärdata har inhämtats från Thomson 

Reuters databas som tillhandahåller en av världens största finansiella databaser och därför är det en 

pålitlig källa (Adrian, 2010; Saunders et al., 2012). Som tidigare nämnts hämtar databasen 

automatiskt in information från företags rapporter och årsredovisningar vilket gör att sekundärdata 

erhålls utan subjektiva bedömningar (Thomson Reuters, 2017).  

 

Då vi i studien antagit en kvantitativ strategi har vi möjlighet att generalisera resultatet till en större 

population där ett slumpmässigt urval dock inte kunnat tillämpas då vi haft ett krav om att de 

studerade företagen skall inneha fullständig information från ESG Score och ESG Controversies 

Score. Bidragets generaliserbarhet trots avsaknad av ett slumpmässigt urval omfattar en accepterad 

nivå då det enligt forskarna (Moore et al., 2011; Schreuder et al., 2001; Yeager et al., 2011) är ovanligt 

att erhålla fullständig information vid företagsekonomisk forskning. Studiens urval består av 567 

publika företag från hela världen där fullständig information om studiens samtliga variabler inom en 

elva års period erhållits. Den erhållna data som filtrerats manuellt har bidragit till att 7118 företag 

exkluderats i urvalet då de inte tillhandahöll fullständig information. 
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En orsak till det att så många företag filtrerats bort var avsaknaden av information i studiens 

kontrollvariabler. Detta då databasen Thomson Reuters endast tillhandahållit publik information om 

CSR-engagemang och CSI-skandaler i relation till den finansiella prestationen och de studerade 

mätvärdena. En anledning till att vår studie inte erhållit lika negativa resultat gällande CSI ställt mot 

finansiell prestation som andra studier (Price & Sun, 2017; Lenz et al. 2017; Kölbel et al. 2017) visat 

kan bero på att databasen i jämförelse med en annan databas som KLD tillhandahållit olika mängder 

av dimensionernas kategorier i sitt mått för CSI. Detta kan ha bidragit till att dimensionerna har ett 

dolt resultat, vilket dock inte skall vara möjligt enligt ESG Scores´s betygssystem, då svag prestation 

i en dimension inte ska kunna kompenseras upp av starkare prestation i en annan dimension. Enligt 

oss kan detta vara en bidragande orsak till resultatet av CSR och CSI´s samband som i flera tidigare 

studier visat på olika samband, alltså både negativa och positiva relationer till finansiell prestation.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Tidigt i vår studie insåg vi att det fanns en begränsning som med hjälp av kompletterande fältstudier 

skulle kunna ge ytterligare förklarning till det resultat vi erhållit. Att studien har en begränsning är på 

grund av att sekundärdata endast har inhämtats från Thomson Reuters Datastream. Ett förslag till 

framtida forskning är därför att genomföra en kvalitativ forskningsstrategi med fallstudier men 

samtidigt behålla samma syfte och teori som i den här studien.  

 

Vår studie utgår ifrån en longitudinell design detta då vi studerat studiens variabler vid fler än en 

tidpunkt (Yin, 2007), något som ger starkare stöd för att uttala oss om studiens kausalitet (Djurfeldt 

& Barmark, 2009). Kombinationen av att använda de mått vi integrerat i form av Tobin´s Q, ROA 

och ROE och valet av en longitudinell design förklarar att negativa samband av ett CSR-engagemang 

och en oansvarig CSI-skandal kommer till kännedom först efter en tid då processen med att se 

redovisningsmåttens resultat löper över en längre period innan de visar på ett fullständigt utfall 

(Marom, 2006). 

  

En ytterligare begränsning vi funnit i denna studie, är att CSI variablerna och dess information idag 

är begränsad av förståelsen om vad oansvarigt beteende och dessa CSI kategorier omfattar i ESG 

Controversies Score. Det vore därmed intressant att vidareutveckla denna värdefulla kunskap genom 

en tidsförskjutning där studien genomförs på nytt. Vi tror nämligen att förståelsen om CSI kommer 

att vara mer implementerad i företag och att intressenter kommer ha en ökad medvetenhet om hur 

företag bör uppträda för att agera ansvarsfull mot samhället. En anledning till att vi tror att resultatet 
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kan få en annan utgång är då fler kommunikationskanaler som sprider nyheter om CSI- skandaler 

utvecklas och blir allt mer tillgängliga för allmänheten. Vi ser även en tydlig indikation på att dagens 

företagsmarknad styrs av intressenterna och dess krav, vilket enligt intressentteorin och tidigare 

studier (Price & Sun, 2017; Kölbel et al., 2017) bekräftas då företagen måste agera legitimt och se till 

samhällets behov. Det förväntade framtida resultatet motsäger det neoklassiska tankemönstret då 

företag aktivt kommer behöva fördela resurser på CSR- engagemang för att upprätthålla sig likvärdiga 

mot andra företag om CSI utvecklas till ett slagkraftigt begrepp.     

  

Vi anser vidare att det vore intressant att utveckla studien genom att särskilja vilka länder företagen 

tillhör då vi studerat företag över hela världen. Det vore även intressant att urskilja vilka delar av 

världen som erhållit de olika resultaten angående CSR och CSI. Anledningen till detta anser vi är för 

att kunna dra slutsatser om vart det krävs mest respektive minst insatser i att implementera strategier 

som kan motverka CSI variablernas negativa effekt på den finansiella prestationen. Ett förslag till 

framtida studier är därmed att studera ett specifikt område, exempelvis Europa som uppvisat en stark 

ekonomisk position på den globala företagsmarknaden vilket bidragit till ett stort antal intressenter 

att förhålla sig till. 

 

Genom att använda variablerna som erhållits från Thomson Reuters Datastream, medför detta att de 

företag som ingår i vårt urval är börsnoterade bolag och som därmed begränsar det generaliserbara 

resultatet. Utslaget i resultatet kan därmed bli snedvridna mot företag som inte är börsnoterade och 

innehar mindre resurser vilket medför en lägre finansiell prestation i relation till de börsnoterade 

bolagen. Kan storleken på bolagen ha betydelse vid studerandet av de enskilda CSI variablerna? Eller 

kan andra mätvariabler inom samma forskningsområde ha en motsatt effekt på den finansiella 

prestationen? Vi anser därmed att framtida forskning bör fokusera på att studera andra enskilda 

variabler inom CSI (Se bilaga 1) för att se om dessa ger ett annat resultat på den finansiella 

prestationen än de tre enskilda CSI variabler vi valt att studera i denna studie. 

  

Avslutningsvis vill vi understryka att vi är medvetna om att vi exkluderat en rad åtgärder för att 

förhindra problem. Vi skulle i vår studie kunna erhålla ett annat resultat om vi valt att ta bort någon 

av de valda kontrollvariablerna och istället inkluderat en annan kontrollvariabel som kunnat ge ett 

bättre resultat på det finansiella prestationsmåttet Tobin´s Q som i vår studie uppvisat ett väldigt svagt 

samband till studiens undersökta variabler. För vår studie skulle detta enligt Gabriel, Lenain, Mehrez, 
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Reynaud & Soneja (2017) förslagsvis kunna betyda att vi missat en viktig variabel som kan ha stor 

påverkan på relationen mellan CSI och finansiell prestation.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1: ESG Controversies Score – Variabler  

Variabler som bildar ESG Controversies hämtade från database Thomson Reuters Datastream  

2018-05-06 

Category  Variable  
Community   Anti-Competition Controversy 

Community   Business Ethics Controversies 

Community   Intellectual Property Controversies 

Community   Critical Countries Controversies 

Community   Tax Fraud Controversies 

Human rights   Child Labor Controversies 

Human rights   Human Rights Controversies 

Management  Vision & Strategy  

Product Responsibility  Consumer Controversies 

Product Responsibility  Controversies Customer Health & Safety 

Product Responsibility  Controversies Privacy 

Product Responsibility  Controversies Product Access 

Product Responsibility  Controversies Responsible Marketing 

Product Responsibility  Controversies Responsible R&D  

Resource Use  Emission Reduction 

Resource Use   Environmental Controversies 

Shareholders  Accounting Controversies Count 

Shareholders  Insider Dealings Controversies Count 

Shareholders  Shareholder Rights Controversies Count 

Workforce   Diversity and Opportunity Controversies 

Workforce  Health & Safety Policy 

Workforce   Wages or Working Condition Controversies Count 

Workforce   Management Departures 

 

 

 

 

 

 


