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Titel: Sambandet mellan Corporate Social Performance och finansiell risk - En 

kvantitativ studie som undersöker nordiska företag 

Bakgrund: Företags sociala ansvar har ständigt funnits på företagsagendan under 

senaste åren efter ökade globala utmaningar och större påtryckningar från 

intressenter. Man kan se allt större risker som är kopplade till företags 

hållbarhetsarbete. Med bakgrund till detta finns det ett stort intresse och en 

uppåtgående trend kring hållbara investeringar där Norden är ledande inom området.  

Syfte: Studiens syfte är att förklara sambandet mellan Corporate Social Performance, 

både på en sammanslagen och individuell nivå, och finansiell risk.  

Metod: Genom den deduktiva forskningsansatsen och den kvantitativa 

forskningsstrategin som är baserad på paneldata testar författarna sina hypoteser. 

Författarna bygger sina hypoteser på intressentteorin och riskhanteringsteorin som 

testas med ett nordiskt urval på 144 företag under tidsperioden 2002-2016.  

Slutsats: Studiens resultat visar att det finns ett negativt samband mellan Corporate 

Social Performance och finansiell risk. Det finns även ett negativt samband mellan 

företags sociala prestationer och finansiell risk. Detta är i linje med författarnas 

förväntningar. Däremot visar resultatet inga samband mellan företags miljömässiga 

och styrningsmässiga prestationer och deras finansiella risk. 

Nyckelord: Corporate Social Performance (CSP), Miljömässiga, sociala & 

styrningsmässiga (ESG) faktorer, Finansiell risk, Nordiska marknaden, Socialt 

ansvarsfulla investeringar, Volatilitet 

 

 



 

 

 

 

Abstract 
Degree Project, The Business Administration and Economics Programme, School of 

Business and Economics at Linnaeus University 

Authors: Gustav Johannesson and Martin Westport 

Supervisor: Andreas Stephan 

Co-assessor: Anna Stafsudd 

Title: The relationship between Corporate Social Performance and Financial Risk - 

A quantitative study that examines Nordic companies 

Background: Corporate Social Responsibility has been on the corporate agenda in 

recent years following increased global challenges and greater pressure from 

stakeholders. One can see more risks associated with corporate sustainability. This 

has led to a great interest globally and an upward trend in Socially Responsible 

Investing where the Nordic region is at the leading edge.  

Purpose: The purpose of the study is to explain the relationship between Corporate 

Social Performance, both at a combined and an individual level, and financial risk.  

Method: Through the deductive research approach and the quantitative research 

strategy that is based on panel data, the authors test their hypotheses. The authors 

base their hypotheses on stakeholder theory and risk management theory and test 

them with a Nordic sample of 144 companies over the period 2002-2016. 

Conclusion: The study results show that there is a negative relationship between 

Corporate Social Performance and financial risk. There is also a negative relationship 

between social performance and financial risk. This is in line with the authors’ 

expectations. However, the results show no relationship between companies’ 

environmental and governance performance and their financial risk. 

Keywords: Corporate Social Performance (CSP), Environmental, Social & 

Governance (ESG), Financial risk, Nordic market, Socially Responsible Investing, 

Stock volatility 
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1 Introduktion 
Detta kapitel inleds med en bakgrund och problemdiskussion till ämnet. Sedan beskrivs 

studiens teoretiska och praktiska bidrag. Kapitlet avslutas med att studiens syfte och 

frågeställningarna framställs innan en kortare sektionsbeskrivning presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 
Under det senaste decenniet kan man se en trend där investerare vill ta allt större ansvar 

gällande sina investeringar. Förutom att investerare vill nå en attraktiv finansiell 

avkastning till en begränsad risk, så vill de samtidigt se till att sina investeringar inte 

påverkar samhället negativt. Företags sociala ansvar har ständigt funnits på 

företagsagendan under de senaste åren efter ökade globala utmaningar som är kopplade 

till miljön och samhället i stort, vilket har bidragit till att företag har fått motstå större 

påtryckningar från både politiker och intressenter (Deloitte, 2017; Mallin, 2016, s. 159). 

Över hela världen har det blivit alltmer erkänt att företagen inte kan drivas i isolering 

från ekosystemet de är verksamma i. Företag måste därför ta hänsyn till sina 

intressenter och ta ansvar för verksamhetens effekter både på lokal och global nivå. Den 

allmänna uppfattningen är att företag behöver ta ett större ansvar för sin påverkan på 

samhället, ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv (Crane, Matten & 

Spence, 2014, s. 133). Med bakgrund till detta finns det en uppåtgående trend i många 

länder kring Socially Responsible Investing (SRI) och Corporate Social Responsibility 

(CSR) där även regleringarna inom området har fått ta stor plats på agendan (Mallin, 

2016, s. 161).  

 

I en värld där socialt ansvar och hållbarhet blir allt viktigare så vill även större 

institutioner såväl som privata investerare ta ett större ansvar för sina investeringar och 

uppnå en hållbar avkastning (Barclays, 2016). Traditionellt sett har investerare endast 

fokuserat på de finansiella kriterierna, det vill säga risk och avkastning, vid sina 

investeringsbeslut. Idag har SRI, som innebär att man tar hänsyn till både finansiella 

och icke-finansiella kriterier vid sina investeringsbeslut, vuxit fram och etablerat sig 

hos institutionella investerare såväl som privata investerare (Bernow, Klempner & 

Magnin, 2017; Renneboog, Ter Horst & Zhang, 2008). Både företag och investerare har 

börjat förstå att Corporate Social Performance (CSP), som är företags sociala 
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prestationer, kan påverka företags finansiella risk, avkastning, värdering, rykte och 

varumärke. Företags CSP beskrivs vanligtvis genom Environmental, Social and 

Governance (ESG) faktorer (Hopkins, 2016, s. 337).  

 

SRI har samlat fart bland investerare och det finns en stigande trend runt om i världen 

där allt fler använder sig av ansvarsfulla investeringsstrategier (Barclays, 2016; 

Hopkins, 2016, s. 337). Ansvarsfulla investeringsstrategier handlar om att integrera 

företags ESG-faktorer vid sina investeringsanalyser och därigenom har investerare 

möjlighet att få ett bredare underlag för sina investeringsbeslut. Detta kan bidra till 

minskad risk i sin portfölj samtidigt som investerare kan identifiera 

investeringsmöjligheter. Investerare kan genom ESG-relaterade trender identifiera 

möjliga risker och möjligheter i de företag och sektorer som påverkas. Ett exempel är 

att analysera vilka risker och möjligheter som skapas genom skiftet mot förnybar energi 

(Bernow, Klempner, & Magnin, 2017).  

 

Europa ligger i framkant gällande SRI och under 2016 så investerades 55 % av de totala 

tillgångarna utifrån SRI-strategier som hanterades av professionella förvaltare, vilket är 

en ökning tolv procentig ökning sedan 2014 (GSIA, 2016, s. 12). Investerare vill 

begränsa sin risk samtidigt som de vill ta sitt sociala ansvar, vilket kan göras genom 

olika investeringsstrategier (Skroupa, 2017). Den vanligaste SRI-strategin är negativ 

screening, som innebär att investerare exkluderar företag och specifika industrier i sin 

portfölj som bedriver kontroversiella verksamheter såsom vapen, alkohol och tobak 

(Eurosif, 2016, s. 14). Den näst vanligaste SRI-strategin handlar om positiv screening 

och ESG-integrering som innebär att man som investerare väljer ut investeringar i 

specifika företag och industrier beroende på deras ESG-poäng (GSIA, 2016, s. 6).  

 

En global undersökning från 2015 visar att 64 % av portföljförvaltare och analytiker 

integrerar företags ESG-arbete i sin investeringsanalys med bakgrund att hantera 

investeringsrisker (CFA Institute, 2015b). Det finns både ekonomiska och moraliska 

skäl till varför investerare tar hänsyn till ESG-faktorer vid sina investeringsbeslut. 

Majoriteten av investerare motiveras av de ekonomiska skälen som är kopplade till 

finansiella risker och möjligheter som i sin tur är kopplade till investeringen. Det finns 

även investerare som motiveras av de moraliska skälen, som handlar om investerarens 
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moraliska och etiska värderingar. Däremot är det viktigt att komma ihåg att investerare 

integrerar huvudsakligen ESG-faktorerna som ett komplement i sin investeringsanalys 

och inte som en fullständig ersättning av den traditionella analysen (CFA Institute, 

2015a). 

 

Det är huvudsakligen institutionella investerare som tagit fram hållbara och ansvarsfulla 

investeringsstrategier då de har visat ett stort intresse för ESG-integrering vid sina 

analyser och investeringsbeslut (Mallin, 2016. s. 145; Renneboog, Ter Horst & Zhang, 

2008). Den främsta anledningen till detta är att institutionella investerare vill uppnå en 

långsiktigt hållbar avkastning till en begränsad risk. Ytterligare en anledning till 

institutionella investerares ESG-integrering beror på att det finns allt större mätbara 

risker som är kopplade till företags ESG-arbete. Det kan handla om bristfälligt ESG-

arbete som påverkar företags marknadsvärde genom incidenter som kommit fram som 

negativa nyheter och skadat företags rykte och varumärke. Som investerare vill man 

begränsa sig från alla onödiga risker, vilket har bidragit till högre ställda krav från 

investerare som vill driva på företags sociala ansvarstagande (Bernow, Klempner, & 

Magnin, 2017). Tillsammans med politiker, intressenter och tillsynsmyndigheter ställs 

det hårdare krav på företags ESG-arbete i takt med riskerna ökar (Deloitte, 2017). Detta 

innebär att företag som aktivt arbetar med ESG-frågor och har en implementerad 

riskhantering kan uppnå en konkurrensfördel. Anledningen till detta är att dem kan ta 

vara på risker och istället använda det som möjligheter genom att vara väl positionerade 

inför kommande trender och regleringar (Bernow, Klempner, & Magnin, 2017). 

Förutom att ESG-arbete har potential att minska företags finansiella risk så finns det 

indikationer att det även kan påverka företags kapitalkostnad och kreditbetyg. Enligt El 

Ghoul et al. (2011) och Ng & Rezaee (2015) så föreligger det ett samband mellan 

företags CSP och deras kapitalkostnad då man kunnat bevisa att företag med höga ESG-

poäng har lägre kostnad för externt kapital. Tidigare forskning visar även att 

kreditinstitut tenderar att dela ut högre kreditbetyg till företag som visar upp höga 

sociala prestationer (Attig et al., 2013; Bauer, Derwan & Hann, 2009). En lägre 

kapitalkostnad och ett högre kreditbetyg har en naturlig koppling till lägre finansiell 

risk.   
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I dagens affärsmiljö är det inte tillräckligt att investerare förlitar sig på att analysera 

företags finansiella data för att förstå hur företaget mår samt vilka styrkor och svagheter 

som finns. För att företags intressenter verkligen skall kunna få en helhetsbild hur 

företaget mår så behövs det finnas tillförlitlig och tillgänglig icke-finansiell information 

som håller en hög kvalitet om företag som intressenterna kan ta del av. Ur ett 

investeringsperspektiv är det därför av hög relevans att analysera företags ESG-arbete, 

som är en slags icke-finansiell information, för att kunna identifiera risker och 

möjligheter i sina investeringar (Barclays, 2016). En undersökning av EY (2015) visar 

att investerare efterfrågar större transparens från företagen gällande icke-finansiell 

information, där företags ESG-arbete inkluderas. Undersökningen visar även att företag 

generellt misslyckas med att uppfylla investerarnas förväntningar gällande information 

om miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer. Däremot är det viktigt att 

nämna att företags transparens och tillgänglig ESG-data har förbättrats under de senaste 

åren efter påtryckningar från intressenter och nya initiativ tagits inom området (CFA 

Institute, 2015a). Ett nytt initiativ som tagits i Norden är att Nasdaq Nordic lanserade en 

guide 2017 gällande ESG-rapportering. Guiden är frivillig och finns till som ett stöd för 

de börsnoterade bolagen på Nasdaqs sju börser i Norden och Baltikum. Syftet med 

ESG-guiden är dels att tillhandahålla vägledning för de bolag som vill utveckla och 

förbättra sitt ESG-arbete samt att förbättra informationsflödet på de nordiska och 

baltiska börserna. Nasdaq fokuserar på att förbättra informationsflödet mellan börser, 

börsnoterade företag samt investerare genom ESG-guiden som är linje med Nasdaqs 

arbete som handlar om att sina börser skall kunna erhålla rättvisa, transparenta och 

effektiva marknader för alla intressenter (Nasdaq, 2017).  

 

Dagens affärsmiljö kännetecknas av en global marknad som är snabbföränderlig med 

bakgrund till utvecklingen inom kommunikation och teknik, skiftande demografi och 

homogenisering av personliga värderingar. Detta har bidragit till ett nytt utbrett intresse 

för frågor som miljö, mänskliga rättigheter, mångfald, hälsa och välbefinnande för 

samhället (Crane, Matten & Spence, 2014, s. 56). Dessa frågor leder till potentiella 

risker eller möjligheter och har därför fått en allt större plats på företagsagendan. 

Förutom att investerare och intressenter efterfrågar bättre tillgänglig icke-finansiell 

information angående företags ESG-arbete så efterfrågar de även en större transparens 

gällande företagens riskhantering. Företag i en sådan miljö möter allt större risker och 
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behöver därför ha en fungerande riskhantering som är väl implementerad och anpassad 

för organisationen så man skall kunna möta både finansiella som icke-finansiella risker 

(Aven, 2016). Investerare tillsammans med andra intressenter har generellt sett blivit 

mer medvetna om vikten av att företag använder sig av en lämplig riskhantering så man 

som intressent inte behöver utsätta sig för onödiga risker (Epstein & Buhovac, 2006). 

Detta ställer höga krav på dagens företag som förutom att hantera sina finansiella risker 

behöver systematiskt arbeta med ESG-frågor och icke-finansiella risker som är 

kopplade till ESG-frågorna. Anledningen till detta är att företagen dels måste kunna 

möta de nya lagar och regler som är kopplade till deras hållbarhetsarbete samtidigt som 

man behöver bedöma framtidens krav och förväntningar.  

 

En kritisk faktor för investerare är förmågan att identifiera faktorer som driver den 

förväntade risken och avkastningen som är kopplade till investeringen (CFA Institute, 

2015a). Diskussionen kring ESG-frågorna framhävs ofta av media när investerare 

utsätts för plötsliga och väsentliga aktieförluster som är kopplade till en eller flera ESG-

frågor. Ett praktiskt exempel är Telia-skandalerna som har fått stor uppmärksamhet i 

media efter att man blivit misstänkt för korruption efter miljardmutor till makthavare i 

Azerbajdzjan och Uzbekistan (SvD, 2018). Orsaken till skandalerna är bristfällig 

bolagsstyrning som visat sig bli kostsamt för aktieägarna då företaget står inför kraftiga 

böter och legala kostnader. Telia-skandalerna har även skadat företagets rykte, 

varumärke och intressenternas förtroende för bolaget och dess ledning.  

 

En bättre hantering av ESG-frågor ger en möjlighet att minska företags finansiella 

risker samtidigt som det ger en möjlighet att skapa värde för investerare, intressenterna 

och samhället i helhet. Däremot är hanteringen och styrningen av ESG-arbetet komplex. 

Det behöver läggas tid och resurser på företags hållbarhetsarbete samtidigt som man 

behöver specialkunskaper inom området för att hantera utmaningarna inom området 

(Wendt, 2015, s. 349). Över flera branscher görs allt större insatser för att förstå vikten 

av ESG-faktorer för att kunna minska sina ESG-risker och dra nytta av ESG-

möjligheterna (PwC, 2013). Med anledning till detta har konsulttjänster inom området 

växt fram. Genom att använda sig av expertis inom området kan man utföra en 

hållbarhetsanalys, som även kallas för ESG Due Diligence, vars syfte är att identifiera 

företags mest väsentliga ESG-risker och möjligheter och hur man kan hantera dessa. 
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Detta gör man genom att kartlägga och analysera företags ESG-risker och möjligheter 

innan man kan gå vidare och diskutera möjliga åtgärder som är kopplade till de mest 

väsentliga riskerna och möjligheterna.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Dagens företag står regelbundet för icke-finansiella problem och risker som är kopplade 

till deras miljömässiga, sociala och styrningsmässiga arbete. I takt med att de icke-

finansiella problemen blivit allt viktigare så har både företag och investerare börjat 

förstå att det kan finnas ett samband mellan företags CSP och deras finansiella risk 

(Gaumond, 2018). Tidigare studier har främst fokuserat på sambandet mellan CSP och 

finansiella prestationer, vilket är ett väl utforskat ämne (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 

2003; van Beurden & Gössling, 2008). Majoriteten av dessa studier har kunnat visa att 

det finns ett positivt samband mellan företags CSP och finansiella prestationer (Barnett 

& Salomon, 2012; Luo & Bhattacharya, 2006; Velte, 2017). Detta är av stor relevans 

för investerare som vill få så hög avkastning som möjligt i förhållande till dess risk. 

Därför är sambandet mellan CSP och finansiell risk även intressant för investerare som 

vill begränsa sin risk. Sambandet mellan CSP och finansiell risk är det senaste inom det 

vetenskapliga området då det endast finns begränsade bevis på detta samband. Det 

möjliga sambandet har en stor potential för både investerare och företag. Ingen 

gemensam slutsats har kunnat dras om vilken typ av samband som finns utifrån tidigare 

studier och teorier. Däremot stödjer majoriteten uppfattningen att det föreligger ett 

negativt samband mellan CSP och finansiell risk. Förklaringen till detta samband kan 

bero på att företag med lågt CSP och som visat sig vara inblandade i oansvariga och 

kontroversiella aktiviteter kopplade till företags miljö, sociala eller styrningsmässiga 

ansvar skulle utsättas för en högre grad av finansiell risk. Företag som istället kan 

uppvisa ett aktivt CSR-arbete och ett högt CSP har lägre finansiell risk då de är mindre 

benägna att nå juridiska åtal och böter, man är mindre känsliga för nya regleringar inom 

området samtidigt som man har stabilare relationer med statliga aktörer (McGuire, 

Sundgren & Schneeweis, 1988). Utöver detta kan ett företag som har högt CSP ses som 

en indikation på att företagsledningen har god förvaltningskunskap och kompetens 

(Waddock & Graves, 1997). Detta kan medföra att företaget kan få en förbättrad 

finansiell stabilitet genom effektivare affärsverksamhet och finansiell planering.  
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Det negativa sambandet mellan CSP och finansiell risk stöds av intressentteorin och 

riskhanteringsteorin (Freeman 2010; Godfrey, 2005).  Företag som aktivt arbetar med 

ESG-frågor och har en fungerande riskhantering kommer kunna uppnå en 

konkurrensfördel på marknaden då de är mindre känsliga för nya regleringar samt 

finansiella och sociala kriser. Anledningen till detta är att företagen fördelaktigt kan 

vinna betydelsefulla kontakter med sina intressenter då man tillgodoser deras behov 

samtidigt som det finns en möjlighet att förbättra företags rykte och varumärke (Brown 

& Dacin, 1997; Cornell & Shapiro, 1987). Det innebär att företag som aktivt arbetar 

och uppmärksammar sitt CSR-arbete har en lägre ryktesrisk (Crane, Matten & Spence, 

2014, s. 56). Detta kan i sin tur påverka företags värde och volatilitet på aktien 

(Skroupa, 2017). Företag med högt CSP kännetecknas av att ha ett starkt moraliskt 

kapital, vilket kan skapa lojala kunder och intressenter då man tillgodoser deras behov. 

Lojala intressenter kan vara mindre benägna att reagera alltför känsligt på negativa 

nyheter, vilket därigenom kan leda till lägre volatilitet på aktierna (Godfrey, 2005). 

 

Däremot motsätter sig Managerial Opportunism Theory det negativa sambandet och 

menar istället att det tenderar att finnas ett positivt samband mellan företags CSP och 

deras finansiella risk. Managerial Opportunism Theory menar att företagsledningen 

tenderar att överinvestera i CSR under tuffare tider för att rättfärdiga när företagets 

finansiella resultat sviker (Bouslah, Kryzanowski & M’Zali, 2013). Att 

företagsledningen överinvesterar i CSR under tuffare tider har att göra med att 

företagsledningen vill försöka förbättra sitt rykte och varumärke samt framhäva sin 

betydelse för företaget. Anledningen till att man menar att det finns ett positivt samband 

mellan CSP och finansiell risk har att göra med att det finns en väsentlig risk att 

kostnaden för överinvesteringen i CSR under dåliga tider är större investeringens 

avkastning. I praktiken innebär det att företagsledningen spenderar aktieägarna pengar 

under sämre tider för att rättfärdiga sina dåliga prestationer och skydda sitt egna rykte 

och varumärke (Preston & O'Bannon, 1997). 

 

Utifrån tidigare empiriska studiernas resultat har ingen gemensam slutsats kunnat dras 

för sambandet mellan CSP och finansiell risk. Tidigare studiers resultat ger endast 

begränsade bevis på sambandet mellan CSP och finansiell risk. Majoriteten av tidigare 

studier har funnit ett negativt samband (Chang, Kim & Li, 2014; Jo & Na, 2012; 
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Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). Däremot finns det även en studie som visar tendenser 

till positiva samband mellan vissa CSP-underkategorier och finansiell risk (Bouslah, 

Kryzanowski & M’Zali, 2013). En möjlig anledning till att tidigare studier inte har 

kunnat dra en gemensam slutsats kan bero på att det är svårt att sätta ett monetärt värde 

ESG-faktorerna. Svårigheten att sätta ett monetärt värde på företagens ESG-arbete kan 

ha bidragit till att tidigare studier använt sig av olika mätningssätt, vilket är ett problem 

som man ska vara medveten om vid kvantitativa studier (CFA Institute, 2015a). 

 

Anledningen till att författarna har valt att fokusera på Norden när sambandet mellan 

CSP och finansiell risk studeras är främst av två skäl. För det första så är tidigare 

forskning inom området främst utförd i en amerikansk och till viss del europeisk 

kontext, vilket innebär att det finns väldigt begränsad forskning som studerar 

sambandet mellan CSP och finansiell risk i en nordisk kontext. För det andra så är 

företags CSP särskilt viktigt i Norden då det nordiska CSR-arbetet ligger i framkant och 

är ledande inom området (SolAbility, 2017). Företags CSR-arbete är i synnerhet viktigt 

för både nordiska företag och intressenter då det finns en djupgående tradition i Norden 

där man tar ansvar för sina intressenter, vilket har kommit att spegla hela det nordiska 

företagsklimatet (Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Då Norden är ledande inom 

området så brukar andra länder se upp till de nordiska länderna, vilket gör det extra 

intressant och viktigt att utföra studien i en nordisk kontext då den kan få betydelse och 

en viktig global roll.  

 

1.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag  
Det teoretiska bidraget är att studiens empiriska resultat kommer bidra till en förbättrad 

förståelse om sambandet mellan CSP och finansiell risk. Detta operationaliseras genom 

att studera sambandet mellan nordiska företags ESG-poäng med deras finansiella risk 

genom volatiliteten av aktieavkastningar. Studiens teoretiska bidrag är att öka 

förståelsen kring intressentteorin, riskhanteringsteorin och Managerial Opportunism 

Theory och se om teorierna kan appliceras i verkligheten. Tidigare studier i andra 

kontexter har använt dessa teorier så författarnas teoretiska bidrag handlar om att testa 

om dessa teorier även kan appliceras på den nordiska marknaden. 

 

Studiens praktiska bidrag handlar om att fylla det forskningsgap som finns inom 
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området genom att studera sambandet mellan CSP och finansiell risk i en nordisk 

kontext. Utöver detta så kommer författarna bidra med ett ytterligare praktiskt bidrag 

när de studerar vilket individuellt ESG-arbete som har störst påverkan på finansiell risk. 

Studiens resultat är främst intressant för investerare, företag och beslutsfattare. Utifrån 

ett investeringsperspektiv så är studiens resultat ytterst relevant för både institutionella 

och privata investerare som är riskaverta och därmed strävar efter en hållbar portfölj 

med en begränsad risk. Investerare försöker minska risken och osäkerheten kring sin 

investeringsportfölj baserad på sin grad av riskaversion. Om det skulle visa sig finnas 

ett negativt samband mellan CSP och finansiell risk så är det väsentligt att förstå för 

främst institutionella investerare som investerar långsiktigt och strävar efter en 

förutsägbar och stabil avkastning till en begränsad risk (Oikonomou, Brooks & Pavelin, 

2012). Utifrån ett företagsperspektiv så är studiens resultat relevant för att 

företagsledningen skall förstå vilken påverkan företags ESG-arbete har på deras 

finansiella risk. Företagsledningen försöker minska osäkerheten kring företags 

finansiella risker och därför är det väsentligt att förstå om företags CSP möjligen kan 

minska risken kring bolaget. Studiens resultat är även intressant för beslutsfattare som 

har möjligheten att ställa krav på reglering angående företags ESG-arbete och 

rapportering gällande det. 

 

1.4 Syfte & frågeställning 
Författarnas primära syfte med studien är att förklara sambandet mellan CSP och 

finansiell risk i en nordisk kontext. Författarnas sekundära syfte med studien är att bryta 

ner CSP i företags miljömässiga, sociala och styrningsmässiga prestationer och 

undersöka de individuella sambanden med finansiell risk. Detta leder fram till 

författarnas följande frågeställningar: 

 

Frågeställning 1: Vad finns det för samband mellan nordiska företags CSP och deras 

finansiella risk? 

 

Frågeställning 2: Vad finns det för samband mellan nordiska företags individuella 

miljömässiga, sociala och styrningsmässiga prestationer och deras finansiella risk? 
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1.5 Sektionsbeskrivning 
Introduktionskapitlet är den första delen av studien där författarna presenterar 

bakgrunden till studien och det valda forskningsämnet. Kapitlet innehåller även en 

problemdiskussion där sambandet mellan CSP och finansiell risk diskuteras utifrån 

tidigare studier och teorier för att ge läsaren en djupare insikt om sambandet. Efter 

problemdiskussionen presenterar författarna uppsatsens syfte, som innehåller 

frågeställningar som ger läsaren insikt om vad som ska undersökas i studien. Sist 

beskrivs studiens teoretiska och praktiska bidrag. Metodkapitlet är det andra kapitlet i 

studien och här presenterar författarna hur de utför sin studie, vilket är länken mellan 

forskningsfrågan och resultaten. Här presenteras den teoretiska utgångspunkten, 

forskningsansatsen och författarnas forskningsstrategi. Efter detta så diskuteras 

forskningsdesignen, trovärdighetskriterier och etiska överväganden. Teoretisk 

Referensram är det tredje kapitlet, där författarna beskriver risk, CSP, CSR i Norden 

samt presenterar befintliga teorier som är relevanta för forskningsproblemet, vilket ger 

läsaren teoretiska insikter om referensramen. Sedan presenteras en litteraturgenomgång 

av tidigare studier inom området. I slutet på det tredje kapitlet så presenteras studiens 

hypoteser som är baserade på bolagsstyrningsteorier och tidigare studier. Empirisk 

Metod är det fjärde kapitlet, där författarna presenterar studiens datainsamling och urval 

där en bortfallsanalys inkluderas. Därefter presenteras samtliga regressionsmodeller 

som kommer att användas för att kunna svara på frågeställningarna. Avslutningsvis 

beskrivs kontroll för antaganden för multipel regression samt vilka ytterligare tester 

författarna gör. Resultat & Analys är det femte kapitlet, där resultaten av studien 

presenteras och analyseras. Detta kapitel inleds med beskrivande statistik och en 

korrelationsanalys. Sedan testas samtliga regressionsmodeller genom olika statistiska 

tester för att besvara hypoteserna. För att försäkra hur robust resultatet är gör författarna 

ytterligare tester. Baserat på dessa dras sedan slutsatser i sjätte och sista kapitlet Slutsats 

där frågeställningarna besvaras. Här beskrivs även studiens teoretiska och praktiska 

bidrag innan begränsningar och framtida forskning diskuteras. 

 
Figur 1.1 Sektionsbeskrivning 

Introduktion	 Metod	 Teoretisk	
Referensram	 Empirisk	Metod	 Resultat	&	Analys	 Slutsats	
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2 Metod 
Detta kapitel inleds med studiens teoretiska utgångspunkt. Utifrån detta beskrivs sedan 

forskningsansatsen, forskningsstrategin och forksningsdesignen. För att försäkra 

studiens kvalitet diskuteras sedan validitet och reliabilitet. Sist tar författarna hänsyn 

till etiska överväganden. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt  
Författarna utvecklar hypoteser för att uppfylla studiens syfte och frågeställning. Dessa 

hypoteser är baserade på tidigare studier inom området samt bolagsstyrningsteorier som 

kan förklara sambandet mellan CSP och finansiell risk. Bolagsstyrningsteorierna som 

författarna utgår ifrån är intressentteorin, riskhanteringsteorin och Managerial 

Opportunism Theory. Däremot baserar författarna sina hypoteser på de två förstnämnda 

teorierna, intressentteorin och riskhanteringsteorin. 

 

Utifrån intressentteorin så finns det ett negativt samband mellan företags CSP deras 

finansiella risk. Detta förklaras med att högre CSP leder till finansiell stabilitet i företag 

och ökad kundlojalitet på grund av sociala åtaganden. Utöver detta så har företag med 

högt CSP lägre sannolikhet för att möta olika legala tvister och böter samtidigt som de 

är mindre känsliga för nya regleringar. Företag kan på så vis bygga upp en stabil 

relation med stat, kommun och det finansiella samhället (McGuire, Sundgren & 

Schneeweis, 1988). Företag som engagerar sig i CSR kan få en konkurrensfördel då de 

genom sitt CSR-arbete kan förbättra deras rykte, varumärke och den generella bilden av 

företaget, vilket också kan minska företags risk (Brown & Dacin, 1997; Cornell & 

Shapiro, 1987; Freeman, 2010). 

 

Utifrån riskhanteringsteorin, som är väldigt lik intressentteorin, så finns det ett negativt 

samband mellan företags CSP och deras finansiella risk. Denna teori utvecklades för att 

förklara hur företag kan skapa aktieägarvärde utifrån filantropiska aktiviteter. Dessa 

aktiviteter är något som företag vanligtvis inte förväntas att göra då det inte förbättrar 

deras kassaflöde utan istället skapar ekonomiskt värde utifrån rykte (Godfrey, 2005). 

Företag med högt CSP har i större utsträckning bättre och mer lojala relationer med sina 
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intressenter, vilket särskilt är viktigt för företag under tuffare tider (Gardberg & 

Fomburn, 2006). 

 

2.2 Forskningsansats 
Det finns främst två huvudsakliga forskningsansatser inom vetenskaplig forskning, den 

deduktiva metoden och den induktiva metoden. Skillnaden mellan de huvudsakliga 

forskningsmetoderna är att den deduktiva metoden testar befintlig teori medan den 

induktiva metoden används för att skapa en teori.  

 

Den deduktiva forskningsmetoden innebär att hypoteser utvecklas baserat på befintlig 

teori (Bryman & Bell, 2017, s. 42). Den deduktiva metoden är associerad med 

kvantitativ forskning med numeriska data (Bryman & Bell, 2017, s. 58). Den har ett 

starkt strukturerat tillvägagångssätt som kan hantera en stor mängd data när man skall 

förklara samband mellan olika variabler (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s. 146). 

 

Den induktiva forskningsmetoden innebär att man genom verkliga observationer 

generaliserar dessa till en teoretisk referensram. Den induktiva forskningsmetoden är 

den deduktiva metodens motsats, då forskningsprocessen går åt andra hållet (Bryman & 

Bell, 2017, s. 43). Det induktiva tillvägagångssättet är vanligtvis associerat med 

kvalitativ forskning och är lämpligt när man behöver generera teorier och få en ökad 

förståelse av ett problem (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s. 147).  

 

Författarna använder den deduktiva forskningsmetoden i denna studie för att förklara 

sambandet mellan CSP och finansiell risk. Den deduktiva forskningsmetoden har 

många likheter med vetenskaplig forskning vars syfte är att förklara samband mellan 

olika variabler (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s. 146). Tidigare vetenskapliga 

studier har använt den deduktiva forskningsmetoden när de studerat sambandet mellan 

CSP och finansiell risk (Chang, Kim & Li, 2014; Harjoto & Jo, 2015; Sassen, Hinze & 

Hardeck, 2016). Den deduktiva forskningsprocessen som visas i Figur 2.1 har ett linjärt 

och strukturerat upplägg som passar författarnas studie (Bryman & Bell, 2017, s. 43). 

Anledningen till detta är att det finns relevanta bolagsstyrningsteorier som hypoteser 

kan baseras på. För det första så utgår författarna från intressentteorin, 

riskhanteringsteorin och Managerial Opportunism Theory. Författarna bygger sedan 
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sina hypoteser på de två förstnämnda teorierna. Sedan samlas data in som analyseras 

genom olika statistiska tester. Resultatet av detta analyseras sedan så hypoteserna 

antingen accepteras eller förkastas. I det sista steget i den deduktiva processen så 

analyserar författarna om teorierna är applicerbara i en nordisk kontext eller om de 

behöver omformuleras. 

 

 
Figur 2.1 Den deduktiva processen 
(Bryman & Bell, 2017, s. 43) 
 

2.3 Forskningsstrategi 
Det finns två forskningsstrategier att välja mellan, den kvantitativa forskningsstrategin 

och den kvalitativa forskningsstrategin. En kvantitativ forskningsstrategi används 

genom kvantifiering och analys av data. Den kvantitativa datan behöver bearbetas för 

att bli värdefull. Beskrivande statistik kan användas för att analysera datan (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2016, s. 496). Utöver detta kan signifikanstester användas för att 

testa samband mellan variabler (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s. 537). 

 

Kvalitativ forskningsstrategi berör snarare ord än kvantitativ data. Detta kan bland 

annat göras genom deltagarobservationer, intervjuer och insamling av kvalitativa 

dokument (Bryman & Bell, 2017, s. 372). En kvalitativ forskningsstrategi anses vara 

1.	Teori	

2.	Hypoteser	

3.	Datainsamling	

4.	Resultat	

5.	Hypoteser	bekräftas	
eller	förkastas	

6.	Omfomulerng	av	
teorin	
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mer tidskrävande och kostsam att utföra i jämförelse med en kvantitativ 

forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2017, s. 307).  

 

Denna studie använder en kvantitativ forskningsstrategi där sambandet mellan CSP och 

finansiell risk testas genom multipla regressionsmodeller. Anledningen till att 

författarna använder sig av en kvantitativ forskningsstrategi är att den är mest lämplig 

för detta ämne och den mest använda i tidigare studier (Bouslah, Kryzanowski & 

M’Zali, 2013; Chang, Kim & Li, 2012; Harjoto & Jo, 2015; Jo & Harjoto, 2014; Jo & 

Na, 2012; Sassen, Hinze, & Hardeck, 2016). Ytterligare en anledning till författarnas 

val har att göra med att en kvantitativ forskningsstrategi är passande för en studie där 

man använder sig av paneldata med många observationer som ger ett robust resultat då 

man tar hänsyn till förändringar över tid (Brooks, 2008, s. 488; Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2016, s. 444).  

 

2.4 Forskningsdesign 
Tidigare studier som studerat sambandet mellan CSP och finansiell risk har gjort 

retrospektiva studier, vilket betyder att de använt historisk data (Bouslah, Kryzanowski 

& M’Zali, 2013; Chang, Kim & Li, 2014; Harjoto & Jo, 2015; Jo & Harjoto, 2014; Jo 

& Na, 2012; Sassen, Hinze, & Hardeck, 2016). Det finns huvudsakligen två sätt att 

utföra en retrospektiv studie på, antingen genom en tvärsnittsstudie eller en 

longitudinell studie. I en tvärsnittsstudie studeras vanligtvis olika fall under samma 

tidsperiod. Detta betyder att förändringar över tid inte kan analyseras. I en sådan studie 

kan oftast inga kausala slutsatser mellan variabler dras, utan istället kan endast möjliga 

kopplingar ses mellan variabler (Bryman & Bell, 2017, s. 81). Detta kan jämföras med 

en longitudinell studie där observationer tillhör flera tidsperioder. En longitudinell 

studie kan ge ett mått på kontroll över några av de variabler som studeras, vilket gör det 

lättare att dra kausala slutsatser mellan olika variabler (Bryman & Bell, 2017, s. 85). 

När data studeras över tid ökar antalet observationer, vilket ger ett mer robust resultat 

(Gujarati & Porter, 2009, s. 592). 

 

Författarna använder sig av en kombination av en tvärsnittsstudie och longitudinell 

studie då paneldata endast hämtas hem en gång. I denna studie används paneldata som 

är tidsseriedata över flera företag (Brooks, 2008, s. 487). Paneldata kan även hantera 
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mer komplexa problem i jämförelse med tidsserie- och tvärsnittsdata, vilket ger ett mer 

robust resultat (Brooks, 2008, s. 488). Denna kombination är det mest använda i 

tidigare studier som studerat sambandet mellan CSP och finansiell risk då paneldata 

endast hämtas hem en gång (Bouslah, Kryzanowski & M’Zali, 2013; Chang, Kim & Li, 

2014; Harjoto & Jo, 2015; Jo & Harjoto, 2014; Jo & Na, 2012; Sassen, Hinze, & 

Hardeck, 2016). 

 

2.5 Trovärdighetskriterier 
Då denna studie utförs med flera variabler över tid behandlar författarna validiteten och 

reliabiliteten för att säkra kvaliteten och tillförlitligheten (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2016, s. 202). Detta görs för att undvika mätningsfel där värdena inte är korrekta (Hair 

et al., 2014, s. 7). Studiens trovärdighet försäkras genom denna kritiska utvärdering av 

mätningarna. 

 

2.5.1 Validitet 
Validitet betyder att mätningen av variablerna stämmer överens med vad som ska mätas 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 202). Begreppsvaliditet är relevant i denna 

studie och handlar om huruvida ett mått speglar begreppet det ska beteckna (Bryman & 

Bell, 2017, s. 176). Alla variabler som är inkluderade baseras på tidigare studier för att 

försäkra validiteten av måtten. Validiteten av ESG-poäng kan ifrågasättas då det är en 

subjektiv mätning av företags CSP. Däremot är ESG-poäng det bästa tillgängliga måttet 

för att mäta detta. Datan för ESG-poängen hämtas från Thomson Reuters Datastream 

som erbjuder ESG-poäng som är baserade på över 400 mätningar (Thomson Reuters, 

u.å.). Thomson Reuters är en av de största aktörerna på marknaden och har från år 2009 

erbjudit ESG-data till de största internationella investeringsbolagen (Hopkins, 2016, s. 

325). ESG-poäng är ett accepterat mått att mäta CSP på av forskare (Bouslah, 

Kryzanowski & M’Zali, 2013; Chang, Kim & Li, 2014; Harjoto & Jo, 2015; Jo & 

Harjoto, 2014; Sassen, Hinze, & Hardeck, 2016) och globala organisationer (CFA 

Institute, 2015a; Eurosif, 2016). 
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2.5.2 Reliabilitet 
Trots att validiteten av mätningarna är hög måste även reliabiliteten hanteras. 

Reliabilitet mäter tillförlitligheten och följdriktigheten av en mätning och om dessa mått 

är stabila (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 202). Följdriktighet av mätningen 

betyder att resultaten ska bli detsamma vid återupprepade test av samma mått. 

Reliabiliteten är viktig för att studien ska kunna replikeras av andra forskare (Bryman & 

Bell, 2017, s. 68). Författarna hämtar hem data från Thomson Reuters Datastream som 

är en tillförlitlig databas för insamling av data i den akademiska världen. Den största 

känsligheten är reliabilitet av ESG-poäng som inkluderas för att mäta företags CSP. 

Samtlig insamlad ESG-data från Thomson Reuters genomgår en kvalitetskontroll i en 

noggrann uppbyggd verifieringsprocess som består av robusta automatiserade 

kontroller samt kontroller av erfarna analytiker (Thomson Reuters, 2017). Med hänsyn 

till Thomson Reuters kvalitetskontroll, kan tillförlitligheten av ESG-poängen 

säkerställas. Författarna har beskrivit utförligt hur datan har samlats in och blivit 

hanterad, vilket gör det möjligt för forskare att försäkra reliabiliteten genom 

återupprepning av studien. Författarna utvärderar samtliga variabler som har använts i 

tidigare studier för att sedan välja de variabler med högsta tillförlitlighet för studien för 

att hantera reliabiliteten. 

 

2.6 Etiska överväganden 
Författarna försäkrar att inga företag blir behandlade på ett oprofessionellt sätt genom 

att ta hänsyn till etiska principer. Dessa etiska principer kan delas in i fyra delar. Dessa 

är att utföra någon form av skada på deltagare, brist på samtycke, intrång i privatlivet 

och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2017, s. 146). Författarna anser att detta inte 

är något problem i denna studie, då den utförs kvantitativt där deltagarna är de olika 

företagen. Datan presenteras som ett gemensamt urval, vilket betyder att varje enskilt 

företag presenteras inte för sig. Samtliga företag som inkluderas i urvalet är publika 

företag, vilket betyder att datan som författarna använder sig av är publik information. 

Denna information finns tillgänglig för allmänheten och därför har författarna inte 

kränkt företagens integritet. Författarna hanterar informationen gällande insamlingen, 

hanteringen och analysen av datan på ett transparent sätt under studiens gång.  
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3 Teoretisk Referensram 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av vad risk och CSP är samt hur socialt 

ansvarstagande ser ut i Norden. Därefter presenteras relevanta bolagsstyrningsteorier 

och en litteraturgenomgång som tillsammans leder fram till hypotesformuleringen. 

 

3.1 Risk 
För att förstå sambandet mellan CSP och finansiell risk är det väsentligt att beskriva 

vad risk egentligen är. Det finns ett flertal definitioner av risk. Risk kan definieras som 

sannolikheten av en olycklig händelse. Det kan även definieras som potentialen för 

realisering av oönskade påföljder av en händelse. Andra definierar det som 

konsekvenser av aktiviteter och deras osäkerheter (Aven, 2016). Det finns alltså många 

definitioner av risk, men det kan i allmänhet förklaras som sannolikheten att en 

händelse inträffar som negativt kan påverka företags förmåga att uppnå sina mål. 

Företagsrisk kan delas in i redovisningsrisk och marknadsrisk. Redovisningsrisk är 

kopplad till volatilitet av interna avkastningar, såsom avkastning på eget kapital medan 

marknadsrisk är kopplad till volatiliteten av aktiepriser (Orlitzky & Benjamin, 2001). 

Då författarna utgår från ett investerarperspektiv fokuserar de på marknadsrisk. Denna 

marknadsrisk kan även benämnas finansiell risk, vilket författarna använder sig av i 

denna uppsats.  

 

Företags totala risk, som författarna använder sig av i studien, återspeglar företags 

finansiella risk som drivs av systematiska och den icke-systematiska (Luo & 

Bhattacharya, 2009). Den totala risken presenteras i Figur 3.1 nedan. Det vanligaste 

sättet att mäta företags totala risk är att mäta förändringar i aktieavkastningar, vilket kan 

göras genom att använda sig av statistiska metoder som standardavvikelse (Brealey, 

Myers, & Allen, 2011, s. 191). Utifrån tidigare studier kan man konstatera att den icke-

systematiska risken är den risk som utgör den större delen utav den totala risken. Goyal 

och Santa-Clara (2003) finner i sin studie att andelen icke-systematisk risk utgör 

ungefär 85 %, medan den systematiska risken utgör 15 % av den totala risken. Gaspar 

och Massa (2006) finner i sin studie att andelen icke-systematisk risk utgör ungefär 81 

%, medan den systematiska risken utgör 19 % av den totala risken.  
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Figur 3.1 Beskrivning av total risk 

 

Systematisk risk, som även kan benämnas marknadsbaserad risk, är den del av totala 

risken som påverkas av hela marknaden och som inte går att diversifiera sig ifrån. 

Systematisk risk är känd som volatilitet som vanligtvis mäts genom beta i bland annat 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) som är ett mått på företags systematiska risk i 

förhållande till den övergripande marknaden. Den marknadsbaserade risken påverkas 

av makroekonomiska faktorer såsom politik, affärscykel, inflation, ränta och valutarisk 

som påverkar den generella utvecklingen på̊ marknaden (Bodie et al., 2014, s. 205). 

 

Icke-systematisk risk, som även kan benämnas företagsspecifik risk, är den del av totala 

risken som endast påverkas av det specifika företaget. Till skillnad från den 

systematiska risken så kan en investerare begränsa den icke-systematiska risken genom 

diversifiering. Genom att äga aktier i olika företag och branscher kan investerare 

begränsa risker och därmed bli mindre påverkade av en händelse eller beslut som har 

stor inverkan på ett företag, industri eller investeringstyp (Bodie et al., 2014, s. 205).  

 

3.2 Corporate Social Performance 
Corporate Social Performance (CSP) beskriver företags sociala prestationer. Dessa 

sociala prestationer baseras på hur de agerar i CSR-frågor. Rent teoretiskt och praktiskt 

så fokuserar CSP på vilka resurser företag lägger på och investerar i CSR. När företags 

CSP granskas så undersöker man hur mycket pengar som har investerats i CSR, vilken 

policy som har införts och vilket CSR-program som har implementerats (Wood, 1991). 

CSP kan jämföras med Corporate Financial Performance (CFP) som fokuserar på 
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företags finansiella prestationer, istället för deras sociala prestationer (Crane, Matten & 

Spence, 2014, s. 133).  

 

Vanligtvis mäts CSP genom ESG-poäng, vilket är en sammanvägning av företags 

miljömässiga, sociala och styrningsmässiga prestationer (Thomson Reuters, u.å.). Det 

vill säga, ESG-poäng tar hänsyn till flera aspekter av företags sociala ansvarstagande. 

Utöver att ESG-poäng tar hänsyn till olika aspekter så är måttet väl etablerat i 

vetenskaplig forskning inom området. Majoriteten av tidigare studier som studerat 

sambandet mellan CSP och finansiell risk använder sig av olika ESG-poäng (Bouslah, 

Kryzanowski & M’Zali, 2013; Chang, Kim & Li, 2012; Harjoto & Jo, 2015; Jo & 

Harjoto, 2014; Jo & Na, 2012; Sassen, Hinze, & Hardeck, 2016).  

 

Tillgänglig information om företags ESG-arbete gör det möjligt för intressenter att få en 

mer komplett bild av företagen och deras verksamhet. Detta gör det möjligt för 

intressenter att identifiera potentiella risker och möjligheter (CFA Institute, 2015a). Det 

finns olika miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aktiviteter som kan komma att 

påverka företags olika risker. Exempel på ESG-arbete som kan påverka företags 

finansiella risk illustreras i Tabell 3.1. 

 

Environmental Social Governance 

Klimatförändring Mänskliga rättigheter Aktieägares rättigheter 
 

Föroreningar och 
utsläpp 

Arbetsvillkor Röstningsförfaranden 

Global uppvärmning Hälsa och säkerhet Lobbying och donationer 

Energiförbrukning Omsättning på anställda Styrelsens mångfald 

Materialanvändning Samhällsrelationer Skattestrategi 

Innovation och 
förnyelse 

Kundnöjdhet Affärsetik och moral 

Återanvändning Integritetsskydd Korruption 

Tabell 3.1 Exempel på ESG-arbete 
 (CFA Institute, 2015a; Thomson Reuters, u.å.). 
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3.2.1 Environmental 
I princip alla företag har en affärsmodell där man har en påverkan på miljön på olika 

sätt. Företags materialanvändning, energiförbrukning och utsläpp av föroreningar har 

alla en påverkan på miljön och den klimatförändring som sker. Det finns ökade risker 

kopplade till företags miljömässiga ansvar. I synnerhet konstaterade World Economic 

Forum (2017) att klimatförändringarna var den största globala risken 2017. 

 

Risker kopplade till miljön handlar främst om vilka effekter som ledningens operativa 

beslut får på miljön samt osäkerheten kring framtida regleringar (Fernandez & Elfner, 

2015). Det finns en ökad osäkerhet kring framtida regleringar för minskade 

koldioxidutsläpp och andra åtgärder för att minska olika skador för miljön, vilket skapar 

en risk för både företag och deras intressenter. Politiker och företagsledare runt om i 

världen diskuterar regelbundet vilka insatser som krävs för att minska miljöfarliga 

utsläpp som påverkar miljön. Regeringen kan vidta åtgärder och instifta nya lagar för 

att bekämpa klimatförändringar och miljöförstöring, vilket leder till osäkerhet och risk 

bland företagen då det kan få drastiska konsekvenser för deras verksamhet. Det finns en 

sannolikhet att framtidens klimatregler kommer att påverka samtliga branscher (CFA 

Institute, 2008). 

 

Ett praktiskt exempel på en stor miljöskandal är Skanskas Hallandsås-projekt som är en 

av Sveriges mest uppmärksammade miljöskandaler. Skanskas miljöskandal höll på att 

få företaget på fall då skandalen skadade företagets rykte och varumärke. Det var 

tätningsmedlet Rhoca-Gil som Skanska använde vid bygget av Hallandsåstunneln som 

förgiftade djuren och naturen, vilket bidrog till att Skanskas projekt fick enorma 

konsekvenser för miljön och samhället i stort samtidigt som det skadade företagets egna 

varumärke (Höiseth, 2016). 

  

3.2.2 Social 
Företags sociala ansvar spelar en allt större roll i intressenternas uppfattning av företag. 

Den allmänna uppfattningen om företag och deras ledning påverkar investerare vid sina 

investeringsbeslut samt kunder och leverantörer när de skall ingå avtal och partnerskap 

med företaget. Företags sociala ansvar handlar om allt ifrån mänskliga rättigheter till 

arbetstagarnas säkerhet, barnarbete och deras relation till samhället. Exempelvis skulle 
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en nyhet om att ett företag använder barnarbete eller tvångsarbete få stor negativ 

påverkan på deras rykte och varumärke som i sin tur kan påverka företagets finansiella 

risk (CFA Institute, 2008). Däremot är det viktigt att vara medveten att samtidigt som 

de sociala riskerna hotar företags rykte och varumärke så kan även potentiella sociala 

insatser och aktiviteter ha en positiv påverkan på företags rykte och varumärke (PwC, 

2013). 

 

De risker som är kopplade till företags sociala ansvar handlar främst om negativa 

nyheter som är kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet. 

Med dagens teknik så kan allmänheten ta del av negativa nyheter omedelbart, vilket kan 

få oerhörda konsekvenser för företags rykte och varumärke som slutligen kan få 

negativa ekonomiska konsekvenser (CFA Institute, 2015a). Företags sociala risker kan 

dels kopplas till direkta kostnader och indirekta kostnader. De direkta kostnaderna är 

kopplade till legala tvister och rättegångskostnader samt kostnader kopplade till 

påföljder och begränsningar från tillsynsmyndigheter. De indirekta kostnaderna är 

främst kopplade till företagets rykte, varumärke och arbetstagarlojaliteten (CFA 

Institute, 2008). 

 

En social skandal som har fått stor uppmärksamhet i media är Lundin-skandalen där 

Lundin Petroleums styrelseordförande och verkställande direktör har delgivits 

misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott i samband med inbördeskriget i Sudan. 

Lundins ansvariga misstänks ha varit inblandade i folkfördrivning under kriget då man 

skall ha drivit bort befolkning från ett område där företaget skulle prospektera olja och 

skall ha gett ekonomisk stöd till militären (Hägerstrand, 2017). Detta har negativ 

påverkan på företagets intressenter, då förtroendet kan skadas till följd av denna 

skandal. Likaså kan företagets rykte och varumärke skadats i följd av den 

uppmärksammade skandalen. 

 

3.2.3 Governance 
Bolagsstyrningsfrågor tenderar att förbli relevanta för samtliga företag och investerare. 

Investerares största oro är kopplat till hur transparent och ansvarsfullt bolagets 

företagsledning och styrelse är (McKenna, 2017). Styrelsen och företagsledningen 

ansvarar för att investerare och övriga intressenter har förtroende för dem. Investerare 
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är även intresserade av hur styrelsen och företagsledningen är strukturerade och vilken 

andel oberoende styrelseledamöter som finns i styrelsen (CFA Institute, 2015a). 

Företags bolagsstyrning står inför allt mer komplicerade risker där det krävs en större 

kontroll på nya lagstiftningar och regleringar. De risker som är kopplade företags 

styrningsansvar är huvudsakligen risker som uppstår efter att styrelsen och 

företagsledningen tar icke-genomtänkta beslut på ledningsnivå som skapar en risk för 

investerare. Exempel på risker kopplade till företags bolagsstyrning är korruption, 

skatteplanering, lobbyverksamhet, samt intressekonflikter kopplade till aktieägarnas 

rättigheter. Direkta kostnader kopplade till företags styrningsmässiga risker är främst 

kostnader kopplade till böter och rättegångskostnader. De indirekta kostnaderna är 

främst kopplade till företagets rykte, varumärke och lojalitet bland aktieägarna och 

övriga intressenter (CFA Institute, 2008). 

 

Ett praktiskt exempel på bristfällig bolagsstyrning är när Telia var inblandade i stora 

bolagsstyrningsskandaler gällande misstänkt korruption efter miljardmutor till 

makthavare som har fått stor uppmärksamhet. Det är i samband med affärer som Telia 

gjorde i Azerbajdzjan och Uzbekistan som Telia har fått motstå kraftiga anklagelser för 

korruption och mutor till makthavare i respektive land (Dagens Industri, 2015). Telias 

styrelse har nu erkänt att de mutat makthavare i Uzbekistan med 2,6 miljarder kronor, 

vilket innebär att företaget skall tvingas betala 7,7 miljarder kronor i böter efter 

uppgörelse med amerikanska myndigheter (SvD, 2018). Telia-skandalerna är praktiska 

exempel på hur ett företags bristfälliga bolagsstyrning bidragit till företagets rykte och 

varumärke har skadats samtidigt som intressenternas förtroende för företaget drastiskt 

har minskat. Dessutom har Telias aktieägare fått motstå kraftiga risker kopplade till 

bristfällig bolagsstyrning som påverkat att deras välfärd negativt efter företagets 

kraftiga böter och legala kostnader. 

 

3.3 CSR i Norden 
CSR skiljer sig åt i olika kontexter och de nationella skillnaderna i CSR kan delvis 

förklaras av den historiska framväxten av de institutionella ramarna som formar de 

nationella företagssystemen (Whitley, 1997). Whitley (1999) menar att det är 

huvudsaklingen det politiska och finansiella systemen som har format de nationella 

företagssystemen. Förutom detta så har även arbetar- och utbildningsystemet samt det 
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kulturella systemet haft en påverkan. Det nationella företagssystemet kan i sin tur 

förklaras genom implicit och explicit CSR. Implicit CSR handlar om företags 

skyldighet som aktör i samhället. Implicit CSR består vanligtvis av regler, normer och 

värderingar som är obligatoriska krav som finns på företagen som är kopplat till deras 

sociala ansvar. Explicit CSR handlar mer om företagets politik och deras intresse som 

är kopplade till ansvar inom vissa typer av samhällsintressen. Detta ansvar består 

vanligtvis av frivilliga program och strategier som läggs fram av företagen för att ta sitt 

sociala ansvar (Matten & Moon, 2008).  

 

Gemensamt för de nordiska företagen är att de ligger i framkant inom CSR och 

hållbarhet och brukar ses som en global ledare inom området. Enligt Global Sustainable 

Competitiveness Index från 2017 så rankas samtliga fem nordiska länder högst upp på 

det globala hållbarhetsindexet. Rankingen visar att samtliga nordiska länder ligger i 

framkant gällande socialt och hållbart ansvarstagande och är därmed världsledande 

inom området. Global Sustainable Competitiveness Index, är ett globalt index som 

inkluderar ett flertal hållbarhetsrelaterade mätningar från ett antal trovärdiga 

organisationer, däribland Världsbanken och olika FN-organ (SolAbility, 2017).  

 

Det finns både kulturella och institutionella faktorer som har bidragit till att de nordiska 

företagen är ledande inom området. I synnerhet så finns det en djupgående tradition i 

Norden där man tar ansvar för sina intressenter, vilket har kommit att spegla hela det 

nordiska företagsklimatet (Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Den nordiska modellen 

av CSR är baserad på en stark politisk kultur som kännetecknas av en 

socialdemokratisk välfärdsstat som har ett välfungerande partnerskap mellan företag, 

myndigheter och arbetsorganisationer. Nordiska företag kännetecknas av att ha bra 

relationer med intressenter och ta hänsyn till både den ekonomiska såväl som den 

sociala välfärden.  

 

Traditionellt sett har Norden kännetecknats av hög nivå av implicit CSR, med bakgrund 

till den starka regleringen inom området. Däremot har nordiska företag gradvis övergått 

till mer explicit CSR under de senaste decennierna. En anledning till denna utveckling 

är att företagen blivit allt kommunikativa om sitt sociala ansvar det hävdar att ta 

(Carson, Hagen & Sethi, 2015; Tengblad & Ohlsson, 2010). Denna utveckling kan 
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delvis förklaras av det ökade intresset för CSR i Norden som har medfört att 

internationella standarder och guider har utvecklas för att möta framtidens utmaningar.  

 

Något som kännetecknar CSR i Norden är att det finns en gemensam CSR-strategi som 

lanserades 2012. Det är det Nordiska Ministerrådet som ansvarar för den nordiska CSR-

strategin. Syftet med den gemensamma CSR-strategin är att stärka det nordiska 

näringslivets långsiktiga konkurrenskraft inom hållbarhetsområdet samt att stärka det 

internationella samarbetet inom området. Detta görs bland annat genom att främja 

användningen av internationella erkända standarder och riktlinjer samt genom att stärka 

transparensen kring företags rapportering och kommunikation inom området (Norden, 

2012). 

 

3.4 Bolagsstyrningsteorier 

3.4.1 Intressentteorin 
Intressentteorin är den teori som har haft absolut störst inflytande på CSR och CSP 

(Clarkson 1995; Donaldson & Preston 1995; Freeman, 2010). Detta beror till stor del på 

att intressentteorin ger en realistisk bild av hur dagens företagsklimat och näringsliv ser 

ut. Ur ett intressentperspektiv så är huvudintressenterna alla intressenter som påverkas 

av företagets strävan att uppnå sitt mål och här är företagsledningens roll att hitta en 

balans där man tillgodoser alla intressenters behov. Enligt intressentteorin så är det 

företaget som organisation som bär det sociala ansvaret (Crane, Matten & Spence, 

2014, s. 135). Det är huvudsakligen intressentteorin som har använts i tidigare 

vetenskapliga studier för att förklara sambandet mellan CSP och finansiell risk 

(Bouslah, Kryzanowski & M’Zali, 2013; Chang, Kim & Li, 2014; Harjoto & Jo, 2015; 

Jo & Harjoto, 2014; Sassen, Hinze, & Hardeck, 2016). 

 

Intressentteorin växte fram efter att Freeman publicerade sin bok Strategic 

Management: A Stakeholder Approach (1984). Freeman (2010) betonar vikten av att 

intressenternas behov måste integreras i företags bolagsstyrning och att allt fokus inte 

skall läggas på aktieägarna. Intressentteorin används för att förstå hur företag påverkas 

av och integrerar med sin omgivning då den yttre miljön påverkar verksamheten. En 

intressent definieras som ”en enskild individ eller grupp som kan påverka eller påverkas 

av uppnåendet av företagets mål”. Företags intressenter inkluderar vanligtvis 
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aktieägare, anställda, leverantörer, kunder, finansiärer samt stat och kommun som är 

viktiga intressenter som antingen påverkar eller påverkas av företaget (Freeman, 2010). 

I dagens globala och snabbföränderliga företagsklimat så räcker det inte för företagen 

att hantera sina affärer på ett effektivt sätt, utan företagen måste även ta sitt sociala 

ansvar, arbeta för hållbarhet och ha en god bolagsstyrning (Crane, Matten & Spence, 

2014, s. 133). Intressentteorin har blivit mer framträdande under de senaste åren 

eftersom forskare har insett att den yttre miljöns påverkan där intressenterna har en 

viktig inverkan på företags överlevnad. Intressentteorin främjar ett praktiskt, effektivt 

och etiskt sätt att hantera organisationer i en komplex och turbulent miljö (Freeman, 

1984). I dagens företagsklimat får humankapital, kunskap och information allt större 

fokus istället för de traditionella fysiska tillgångarna. Företag bör fokusera på att bygga 

starka sociala relationer och nätverk med sina intressenter. Det är viktigt att företag tar 

större hänsyn till sina intressenters behov då de har en viktig påverkan på företags 

framgång och konkurrenskraftighet (Letza, Sun & Kirkbride, 2004). 

  

Intressentteorins uppfattning är att det förekommer ett negativ samband mellan CSP 

och finansiell risk (Donaldson och Preston, 1995; Freeman, 2010). Företag som 

konsekvent tar sitt sociala ansvar bör med tiden uppleva mindre volatilitet i aktiekurser 

jämfört med mindre socialt ansvariga företag som har visat sig vara inblandade i 

kontroversiella och oansvariga miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aktiviteter 

skulle därför kunna utsättas för en högre grad av volatilitet i priser. Anledningen till att 

man utifrån ett intressentteoretiskt perspektiv menar att det finns ett negativt samband 

mellan CSP och finansiell risk har att göra med att företag med högt CSP har lägre 

sannolikhet för att möta olika legala tvister och böter samtidigt som man är mindre 

känsliga för nya regleringar. Detta leder till ökade stabila förhållanden hos företagen 

som kan bygga upp en stabil relation med stat, kommun och det finansiella samhället 

(McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988). Företag som engagerar sig i CSR och som 

tar sitt miljömässiga, sociala och styrningsmässiga ansvar kan komma att nå en 

konkurrensfördel då man genom sitt CSR-arbete kan förbättra deras rykte, varumärke 

och den generella bilden av företaget vilket också kan minska företags risk (Brown & 

Dacin, 1997; Cornell & Shapiro, 1987; Freeman, 2010). 
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Utifrån ett intressentperspektiv menar man då att företag som har högt CSP kan minska 

den finansiella risken dels genom en ökad finansiell stabilitet och kundlojalitet på grund 

av sociala åtaganden. Utöver detta kan företag skapa en förbättrad relation med statliga 

aktörer och sina intressenter (McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988). Genom att 

företag tar hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer i sin 

bolagsstyrning så är de mindre benägna för sociala kriser samtidigt som de är 

positionerade bättre i framtiden gällande strängare och mer omfattande reglering inom 

området (Godfrey, 2005). 

 

3.4.2 Riskhanteringsteorin 

Ytterligare en teori som är relevant när man studerar sambandet mellan CSP och 

finansiell risk är riskhanteringsteorin som är starkt sammankopplad med 

intressentteorin (Godfrey, 2005). Riskhanteringsteorin, eller Risk Management Theory 

på engelska, betonar vikten av moraliskt kapital och starka relationer med sina 

intressenter under kristider. Riskhanteringsteorin utvecklades för att förklara hur företag 

kan skapa aktieägarvärde utifrån filantropiska aktiviteter. Filantropiska aktiviteter är 

aktiviteter som går utanför det som företagen vanligtvis förväntas att göra då det inte 

förbättrar företagens kassaflöde utan istället skapar ekonomiskt värde utifrån rykte 

(Godfrey, 2005). Genom att företag arbetar och engagerar sig i miljömässiga, sociala 

och styrningsmässiga frågor så kan de förstärka sin position i samhället och förbättra 

sin goodwill genom att bygga upp relationer med sina intressenter. Företags CSP kan 

komma att förbättra deras rykte, legitimitet, lojalitet och engagemang i den omgivning 

och samhälle som de är verksamma i (Gardberg & Fomburn, 2006). 

 

I linje med intressentteorin så menar riskhanteringsteorin att det tenderar det att finnas 

ett negativt samband mellan CSP och finansiell risk. Anledningen till detta är att företag 

som engagerar sig i filantropiska aktiviteter som CSR-arbete och kan visa upp ett högt 

CSP har i större utsträckning bättre och mer lojala relationer med sina intressenter 

vilket särskilt är viktigt under tuffare tider för företag (Godfrey, 2005). Företags sociala 

prestationer påverkar det moraliska kapitalet som i sin tur kan komma att påverka 

intressenternas lojalitet och positiva attribut gentemot ett företag (Luo & Bhattacharya, 

2009). Företags filantropiska aktiviteter är viktiga för att skapa positivt moralisk kapital 

som kommer skapa rationellt välstånd bland olika intressenter. Det positiva moraliska 
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kapitalet kan skapa lojalitet och skydd för företaget och har ett värde eftersom det 

påverkar intressenternas beteende mot företaget. Intressenternas lojalitet och positiva 

attribut kan bidra till minskade risker vid potentiella kriser (Godfrey, 2005). Det 

innebär att företag som engagerar sig i CSR-aktiviteter och som därigenom skapar ett 

positivt och moraliskt kapital bland företags intressenter kan komma att skapa 

aktieägarvärde och minskade risker. Anledningen till detta är att intressenterna är mer 

lojala mot företag vid potentiella kriser, vilket leder till minskade finansiella risker 

(Chang, Kim & Li, 2014). 

 

3.4.3 Managerial Opportunism Theory 
I motsats till tidigare introducerade teorier så går Managerial Opportunism Theory i 

motsatt riktning och föreslår istället att det tenderar att finnas ett positivt samband 

mellan CSP och finansiell risk (Preston & O'Bannon, 1997). Enligt Managerial 

Opportunism Theory drivs förvaltningen av företaget främst av företagsledningens 

privata mål. Anledningen till att det tenderar att finnas ett positivt samband mellan CSP 

och finansiell risk beror på att företagsledningen tenderar att överinvestera i CSR under 

tuffare tider för att rättfärdiga när företagets finansiella resultat sviker. Kostnaden för 

dessa CSR-investeringar tenderar då att vara större än avkastningen, vilket förklarar det 

positiva sambandet (Bouslah, Kryzanowski & M’Zali, 2013). Anledningen till detta är 

att företagsledningen försöker förstärka sin betydelse för företaget under tuffare tider, 

vilket innebär att de investerar i olika CSR-aktiviteter under tuffare tider vilket kan öka 

deras finansiella risk. Den möjliga risken blir därför företagsledningens försök att 

förbättra sitt rykte och sin betydelse för företaget, vilket istället leder till att kostnaden 

för investeringen i CSR är större än fördelen av investeringen (Preston & O'Bannon, 

1997). 

 

3.5 Litteraturgenomgång 
Det ökade intresset av socialt ansvarstagande under de senaste åren har lett till att ett 

flertal studier studerat sambandet mellan företags CSP och deras finansiella prestationer 

(Barnett & Salomon, 2012; Luo & Bhattacharya, 2006; Velte, 2017). Däremot finns det 

endast ett fåtal studier som studerat sambandet mellan CSP och finansiell risk. I dessa 

studier har forskare främst fokuserat på USA och endast en viss del på den europeiska 

marknaden. Många av dessa studier använder liknande mått för att mäta CSP och 
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finansiell risk. CSP mäts vanligtvis genom ESG-poäng som forskare hämtat från olika 

databaser. Risk kan mätas på olika sätt beroende på vilken risk som är i fokus. Studier 

som mäter den totala risken, det vill säga summan av systematisk och icke-systematisk 

risk, mäter detta genom volatiliteten av aktieavkastningar. Tidigare studier som studerat 

sambandet mellan CSP och finansiell risk sammanfattas i Tabell 3.2 nedan. 

 

Författare 
(År) 

Urval Tidsperiod Antal 
företag 

Mått av 
CSP 

Mått av risk 

Bouslah, 
Kryzanowski 

& M’Zali 
(2013) 

USA 1991-2013 3100 KLD Icke-
systematisk & 

total 

Chang, Kim & 
Li (2014) 

USA 1995-2009 583 KLD Systematisk 
och total 

Harjoto & Jo 
(2015) 

USA 1993-2009 2034 KLD Total & 
kapitalkostnad 

Jo & Harjoto 
(2014) 

USA 1991-2009 3079 KLD Total 

Jo & Na 
(2012) 

USA 1991-2010 513 MSCI ESG Total 

Sassen, Hinze 
& Hardeck 

(2016) 
 

Europa 2002-2014 921 ASSET4 Icke-
systematisk, 

systematisk & 
total 

Tabell 3.2 Sammanfattning av tidigare studier 

 

Bouslah, Kryzanowski & M’Zali, 2013 

Denna studie studerar sambandet mellan CSR-aktiviteter och finansiell risk. Detta görs 

med ett amerikanskt urval under tidsperioden 1991-2007. Urvalet består av företag som 

är med i S&P 500 och företag som inte är med i S&P 500. Författarna använder styrkor 

och svagheter av CSR-aktiviteter för att mäta dessa individuella aktiviteter, både 

separat och tillsammans. Denna data hämtas hem från databasen KLD. Total risk mäts 

genom volatilitet av aktieavkastningar, vilket räknas ut genom standardavvikelse av 

månatliga aktieavkastningar över de fem senaste åren. Författarna finner ett negativt 

samband mellan företags mänskliga rättigheter och anställningsrelationer och deras 

företagsspecifika och totala risk. Sedan gör författarna flera ytterligare tester och finner 

bland annat att anställningsrelationer, bolagsstyrning och gemenskap påverkar total risk 
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negativt för företag på S&P 500. Däremot finner de även för detta urval att det finns ett 

positivt samband mellan miljöarbete och total risk. Detta samband är däremot negativt 

när författarna testar för företag som inte är med i S&P 500. 

 

Chang, Kim & Li, 2014 

Denna studie studerar sambandet mellan CSR-aktiviteter och finansiell risk. Detta görs 

med ett amerikanskt urval, företag som är med i S&P 500, under tidsperioden 1995-

2009. De utgår från intressentteorin och riskhanteringsteorin och baserat på detta 

bygger sina hypoteser. CSR delas in i institutionell och teknisk CSR. Intressenter delas 

in i primära och sekundära intressenter. Primära intressenter är bland annat aktieägare, 

anställda och kunder, vilka påverkas av institutionell CSR. Sekundära intressenter är 

intressenter som inte påverkas direkt ekonomiskt av företags handlingar, vilka påverkas 

av teknisk CSR. CSR-aktiviteter mäts genom en bivariat ranking baserat på styrkor och 

svagheter hämtat från databasen KLD. Total risk mäts genom aktievolatilitet i relation 

till marknadsvolatiliteten. Författarna kommer fram till att det finns ett negativt 

samband mellan institutionella CSR-aktiviteter och finansiell risk för de sekundära 

intressenterna. Däremot finns det inte något samband mellan teknisk CSR och finansiell 

risk för de primära intressenterna. 

 

Harjoto & Jo, 2015 

Denna studie studerar hur CSR-aktiviteter påverkar analytikers diffusion av 

vinstprognoser, total risk och kapitalkostnad. Detta görs i en amerikansk kontext under 

tidsperioden 1993-2009. Mått av CSR-aktiviteter hämtas från databasen KLD. CSR 

delas sedan in i legal och normativ CSR. Legal CSR betyder aktiviteter som företag är 

tvungna att följa av lag medan normativ CSR betyder att företag utför volontära 

aktiviteter. Total risk mäts genom volatilitet av aktieavkastningar, vilket räknas ut 

genom standardavvikelse av månatliga aktieavkastningar. När både legal och normativ 

CSR testas samtidigt finner författarna att det minskar analytikers spridning av 

vinstprognoser, total risk och kapitalkostnad. När de sedan delar upp CSR-aktiviteter 

finner de även att legal CSR minskar analytikers spridning av vinstprognoser, total risk 

och kapitalkostnad. Däremot när normativ CSR testas separat finner de att det ökar 

analytikers spridning av vinstprognoser, total risk och kapitalkostnad. 
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Jo & Harjoto, 2014 

Denna studie studerar sambandet mellan analytikers bevakning och CSR och dess 

påverkan på total risk. Detta görs med ett amerikanskt urval under tidsperioden 1991-

2009. Data för CSR hämtas från databasen KLD. Förutom att CSR används som en 

variabel, delas även det in i styrkor och svagheter, vilka testas separat. Total risk mäts 

genom volatilitet av aktieavkastningar, vilket räknas ut genom standardavvikelse av 

månatliga aktieavkastningar.  Författarna kommer fram till att förändringar i CSR 

tillsammans med interaktionen mellan förändringar i CSR och förändringar i följande 

analytiker påverkar total risk negativt. Författarna kommer även fram till att 

miljömässig och styrningsmässig CSR tillsammans med hög bevakning från analytiker 

minskar den totala risken. 

 

Jo & Na, 2012 

Denna studie studerar sambandet mellan CSR och total risk. Detta görs med 

amerikanska företag från kontroversiella industrier under tidsperioden 1991-2010. 

Företag inom dessa industrier arbetar bland annat med alkohol, tobak och kasino. Data 

för CSR hämtas från databasen MSCI ESG. Total risk mäts genom volatilitet av 

aktieavkastningar, vilket räknas ut genom standardavvikelse av dagliga 

aktieavkastningar. Studien resultat visar att CSR-aktiviteter är negativt relaterat till total 

risk för företag i kontroversiella industrier. Utöver detta jämför författarna dessa företag 

med företag i icke-kontroversiella industrier. De finner att den totala risken samt 

systematiska risken är högre för företag i kontroversiella industrier. De finner även att 

påverkan av CSR-aktiviteter på total risk är större för företag i kontroversiella 

industrier.  

 

Sassen, Hinze & Hardeck, 2016 

Denna studie studerar sambandet mellan CSP och total, systematisk och icke-

systematisk risk för företag på hela europeiska marknaden, under tidsperioden 2002-

2014. Detta är den första studien som gör denna studie i denna kontext. CSP mäts 

genom ESG-poäng som hämtas från databasen ASSET4 i Thomson Reuters 

Datastream. Total risk mäts genom volatilitet av aktieavkastningar, vilket räknas ut 

genom standardavvikelse av dagliga aktieavkastningar över senaste 12 månaderna. 

Studien visar att CSP är negativt relaterat till total risk och icke-systematisk risk. 
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Utöver detta testas delar av CSP individuellt, det vill säga miljömässiga, sociala och 

styrningsmässiga prestationer. Författarna visar ett negativt samband mellan 

miljömässiga prestationer och icke-systematisk risk. De visar däremot endast ett 

negativt samband mellan miljömässiga prestationer och systematisk risk och total risk i 

miljömässigt känsliga industrier. Författarna visar även negativa samband mellan 

sociala prestationer och samtliga risker. De finner inget samband mellan 

styrningsmässiga prestationer och de olika riskerna. 

 

Jiraporn et al., 2015 

Denna studie studerar sambandet mellan styrningsmässiga prestationer och finansiell 

risk. Detta görs med data hämtad från Institutional Shareholder Services (ISS). 

Författarna utgår från samtliga företag som finns tillgängliga på ISS. Efter saknade 

värden för företag är borttagna leder det fram till ett globalt urval som består av 7015 

årliga observationer under tidsperioden 2001-2004. Författarna använder sig av total 

risk och icke-systematisk risk. Total risk mäts genom volatilitet av aktieavkastningar, 

vilket räknas ut genom standardavvikelse av dagliga aktieavkastningar. Författarna 

använder poäng för att mäta de styrningsmässiga prestationerna. Resultatet visar att 

företag som har höga styrningsmässiga prestationer har mindre riskfyllda 

företagsstrategier. Sambandet mellan styrningsmässiga prestationer och finansiell risk 

är negativt och signifikant för både total och icke-systematisk risk. 

 

3.5.1 Integrering av tidigare studier 
Tidigare studier indikerar att det finns ett samband mellan företags CSP och finansiell 

risk. Tidigare studier har hittat olika tendenser att det finns ett negativt samband mellan 

CSP och finansiell risk (Bouslah, Kryzanowski & M’Zali, 2013; Chang, Kim & Li, 

2014; Harjoto & Jo, 2015; Jiraporn et al., 2015; Jo & Harjoto, 2014; Jo & Na, 2012; 

Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). 

 

Det finns ett flertal likheter mellan tidigare studier, framförallt att de är nyligen 

genomförda samt att forskare huvudsakligen har studerat sambandet i en amerikansk 

kontext. Alla tidigare studier utförs en kvantitativ forskningsstrategi med paneldata. 

Flertalet av dessa studier bygger sina hypoteser på intressentteorin och 
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riskhanteringsteorin. Ytterligare en likhet är att tidigare studier har använt samma 

beroende variabel, volatilitet av aktieavkastningar som mäter företags totala risk.  

 

Det finns även ett flertal skillnader mellan studierna då de har olika inriktningar och 

fokus. Flertalet studier delar upp CSP i olika underkategorier för att få en ökad 

förståelse av individuella samband. Sassen, Hinze och Hardeck (2016) delar in det i 

miljömässiga, sociala och styrningsmässiga prestationer. Chang, Kim och Li (2014) 

delar upp det i institutionell och teknisk CSR, då dessa delar fokuserar på olika 

intressenter. Detta kan jämföras med Harjoto och Jo (2015) som delar upp det i legal 

och normativ CSR. I studien som Bouslah, Kryzanowski och M’Zali (2013) gör så är 

fokus på specifika CSR-aktiviteter, såsom miljömässiga aktiviteter, mänskliga 

rättigheter och bolagsstyrningsaktiviteter. Jiraporn et al. (2015) fokuserar endast på 

sambandet mellan bolagsstyrning och finansiell risk. Jo och Na (2012) delar inte in CSP 

i olika delar, utan testar istället hur det påverkar företag i kontroversiella industrier. Jo 

och Harjoto (2014) delar heller inte in CSP i olika delar, men de fokuserar på 

sambandet mellan analytikers bevakning och CSR och dess inverkan på finansiell risk. 

 

3.6 Hypotesformulering 
Författarna inkluderar fyra hypoteser i sin studie som är inspirerade av relevanta 

bolagsstyrningsteorier och tidigare studier inom området. Utifrån intressentteorin och 

riskhanteringsteorin samt resultat från tidigare studier inom området så argumenterar 

författarna att det finns ett negativt samband mellan CSP och finansiell risk, både på en 

sammanslagen och individuell nivå. Författarnas hypoteser stöds av både 

intressentteorin och riskhanteringsteorin som menar att företag med högt CSP har lägre 

finansiell risk (Freeman 2010; Godfrey, 2005). Anledningen till det negativa sambandet 

beror bland annat på minskad ryktesrisk, legal risk samt risk för framtida regleringar 

(Crane, Matten & Spence, 2014, s. 56; McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988). 

Företag med högt CSP kännetecknas av att ha ett starkt moraliskt kapital, vilket kan 

skapa lojala kunder och intressenter då man tillgodoser deras behov. Detta kan i sin tur 

minska den finansiella risken (Godfrey, 2005). I allmänhet har tidigare studier i andra 

kontexter funnit ett negativt samband mellan CSP och finansiell risk (Chang, Kim & Li, 

2014; Jo & Na, 2012; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). Med detta i åtanke 

argumenterar författarna att det även finns ett negativt samband i en nordisk kontext, då 
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Norden är global ledare inom CSR och hållbarhet (Strand, Freeman & Hockerts, 2015). 

Baserat på detta framför författarna sin första hypotes: 

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan företags CSP och deras finansiella risk. 

 

Författarna testar även sambandet mellan de individuella måtten av CSP, det vill säga 

sambandet mellan miljömässiga, sociala och styrningsmässiga individuella prestationer, 

och finansiell risk. De relaterade teorierna fokuserar endast på effekten av CSP som 

helhet och anger inte vilken typ av individuell prestation som påverkar risken. Därför 

finner författarna att det är intressant att utföra tre individuella test för att deras 

individuella effekter på den finansiella risken. I linje med den första hypotesen så 

menar man att det även finns ett negativt samband mellan de individuella måtten av 

CSP och finansiell risk. Det finns endast ett fåtal tidigare studier som studerat dessa 

samband. 

 

Företags miljöarbete är ständigt aktuellt och de miljömässiga riskerna tenderar att öka. 

Klimatförändringar ansågs vara den största risken 2017, vilket gör det väldigt aktuellt 

för företag att arbeta med miljöfrågor (World Economic Forum, 2017). Företags största 

utmaningar inom miljöområdet är kopplade till ökade och strängare regleringar, vilket 

innebär att företag som inte är väl positionerade och förberedda för detta kommer möta 

större finansiella risker. Bouslah, Kryzanowski och M’Zali (2013) visar i sin studie att 

miljömässiga styrkor hos företag kan vara associerade med lägre finansiell risk. Baserat 

på detta framför författarna sin andra hypotes: 

 

H2: Det finns ett negativt samband mellan företags miljömässiga prestationer och 

deras finansiella risk. 

 

Sociala prestationer är en viktig aspekt av företag som påverkar deras rykte, varumärke 

och arbetstagarlojalitet. Om företag har bristande sociala prestationer och detta når ut 

till deras intressenter kan detta försämra deras rykte och varumärke, vilket innebär en 

ökad ryktesrisk (CFA Institute, 2015a). Däremot om de har goda sociala prestationer 

kan det istället vara bra för deras rykte, varumärke och arbetstagarlojalitet. Sassen, 

Hinze och Hardeck (2016) visar i sin studie att det finns ett negativt samband mellan 
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sociala prestationer och finansiell risk. Baserat på detta framför författarna sin tredje 

hypotes: 

 

H3: Det finns ett negativt samband mellan företags sociala prestationer och deras 

finansiella risk. 

 

God bolagsstyrning är en viktig del för att aktieägare och intressenter skall ha 

förtroende för företaget. Lojala relationer med aktieägare och intressenter kan göra att 

de inte är lika känsliga för negativa nyheter om företaget (Godfrey, 2005). Det innebär 

att företag med bristfällig bolagsstyrning tenderar att ha en högre finansiell risk då man 

med större sannolikhet kan möta direkta kostnader i form av böter och legala kostnader. 

Utöver detta kan företag med bristfällig bolagsstyrning även möta indirekta kostnader 

som kan påverka aktieägarnas lojalitet negativt samt skada företagets varumärke (CFA 

Institute, 2008). Jiraporn et al. (2015) visar i sin studie att det finns ett negativt samband 

mellan god bolagsstyrning och finansiell risk. Baserat på detta framför författarna sin 

fjärde hypotes:  

  

H4: Det finns ett negativt samband mellan företags styrningsmässiga prestationer och 

deras finansiella risk. 
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4 Empirisk Metod 
Detta kapitel består av den empiriska metoden av studien. Kapitlet inleds med 

information om studiens datainsamling och bearbetning av datan. Därefter beskrivs 

urvalet och hur det tolkas i studien. Avslutningsvis presenteras regressionsmodellerna 

samt deras variabler. Även kontrollvariabler som utesluts förklaras. Till slut beskrivs 

kontroll av antaganden för multipel regression och vilka tester som kommer att göras. 

  

4.1 Datainsamling och bearbetning 
Samtlig data som författarna använder i sina regressionsmodeller är insamlad från 

Thomson Reuters Datastream. Thomson Reuters innehåller omfattande databaser som 

täcker både finansiell och icke-finansiell data, vilket innebär att författarna har kunnat 

samla in samtlig data till sina regressionsmodeller därifrån. Kvaliteten på datan 

påverkar trovärdigheten av den empiriska studien, vilket författarna har tagit hänsyn till 

när de valt att samla in data från Thomson Reuters som erbjuder tillförlitlig, aktuell och 

korrekt data från mer än 400 börser. Thomson Reuters databaser är välkända och 

allmänt accepterade inom både akademiska forskning och näringslivet (Cheng, Ioannou 

& Serafeim, 2014; Hebb et al., 2015).  

   

Författarnas urval baseras på tillgängligheten av ESG-data. Författarna inkluderar alla 

företag även om observationer för variabler saknas, vilket betyder att det finns företag 

inkluderade där värden saknas för vissa år. Detta innebär att författarna inte har 

avgränsat urvalet, utan använt sig av all tillgänglig ESG-data för nordiska börsbolag 

från Thomson Reuters, där tillgängligheten av ESG-datan avgränsar urvalet. Baserat på 

denna tillgängliga data hämtas sedan resterande data för samtliga variabler till 

regressionsmodellerna hem. 

 

När urvalet är fastställt så exporteras datan till Excel, där författarna sätter samman det 

slutliga urvalet. Med bakgrund till att det finns dualitetsaktier i urvalet, så tas värden 

bort så att ett företag endast finns med en gång per år. Författarna väljer att inkludera 

aktien som har flest antal aktieägare och därmed mest likvid. Genom hela 

datainsamlingen samlas datan hem i samma valuta, Euro. Detta görs för att undvika 
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valutaskillnader mellan de olika länderna. Växelkursen räknas ut automatiskt i 

Thomson Reuters Datastream baserat på varje specifikt datum.  

 

Nästa steg i bearbetningsprocessen av datan är att räkna ut variabler med hjälp av den 

insamlade datan. Det är tre variabler som är hämtade från databasen som författarna 

behöver räkna ut med hjälp av Excel. Den första variabeln är beroende variabeln VOL 

som baseras på företags aktiekurser. Den andra variabeln är kontrollvariabeln 

LNASSETS som baseras på företags totala tillgångar. Den tredje variabeln är 

kontrollvariabeln ΔASSETS som även denna variabel baseras på företags totala 

tillgångar.  

 

Det sista steget i bearbetningsprocessen av datan är att skapa dummyvariabler för 

länder, industrier och år. Författarna skapar dummyvariabler genom att sortera datan för 

respektive variabel i Excel. Detta leder till tre dummyvariabler för fyra länder, nio 

dummyvariabler för tio industrier och fjorton dummyvariabler för femton år. Därefter 

är datan redo för empiriska tester, vilket genomförs med regressionsmodeller i 

statistikprogrammen SPSS och Stata. Inledningsvis använder författarna SPSS, sedan 

gör de ytterligare tester i Stata. Anledningen till varför författarna även väljer att 

använda Stata är för att det är mer anpassat för ekonometri, vilket betyder att det 

inkluderar fler relevanta tester för författarna. Författarna utgår ifrån en femprocentig 

signifikansnivå genom hela studien.  Däremot när kausalitetstesterna analyseras väljer 

författarna att även analysera resultatet på en tioprocentig signifikansnivå. 

Signifikansnivån beror på hur säker man kan vara att resultatet kan generaliseras över 

urvalet (Bryman & Bell, 2017, s. 678). 

 

Datan som används till litteraturgenomgången och den teoretiska referensramen har 

samlats in från Linnéuniversitetets tillgängliga databaser OneSearch och Business 

Source Premier. Dessa databaser innehåller ett brett urval av vetenskapliga artiklar från 

relevanta tidskrifter som erhåller hög kvalitet. Författarna fokuserar främst på de 

vetenskapliga artiklar som publiceras i relevanta journaler. med höga betyg som är 

kopplade till forskningsområdet. Nyckelord används för att hitta artiklar som är 

relevanta för studien.  
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4.2 Urval 
Urvalet som används i studien är paneldata för nordiska börsnoterade företag under 

tidsperioden 2002-2016. Norden är ett gemensamt namn för fem länder (Danmark, 

Finland, Island, Norge och Sverige) i norra Europa. Däremot exkluderas Island i denna 

studie med bakgrund till bristfällig ESG-data. Studiens urval består av samtliga 

börsnoterade företag i Norden som har ett ESG-poäng tillgängligt vid någon tidsperiod 

mellan 2002-2016, vilket är 144 nordiska företag. Det slutliga urvalet består av en 

obalanserad paneldata med 1574 årliga observationer över tidsperioden 2002-2016. 

Även data från 2001 hämtas för variabler där procentuell skillnad från fjolåret räknas 

ut. Obalanserad paneldata innebär att vissa panelenheter inte observeras för hela 

tidsperioden. De saknade observationerna i den obalanserade datan hanteras 

automatiskt av de statistiska mjukvaruprogrammen SPSS och Stata, som används för att 

estimera de empiriska modellerna (Brooks, 2008, s. 490).  

 

Tabell 4.1 nedan visar en uppdelning av urvalet baserat på vilket land som företag är 

börsnoterade på och deras storlek. Företag från Sverige utgör största delen av urvalet 

med 46,52 %. Företag från Danmark, Finland och Norge består av mindre och liknande 

andelar av det totala urvalet. Anledningen till denna uppdelning beror på storleken på 

börserna skiljer sig. Tabellen visar även att urvalet huvudsakligen består av företag som 

är noterade på Large Cap, till viss del på Mid Cap och något enstaka på Small Cap. 

Detta innebär att författarnas urval består främst av större företag. Anledningen till detta 

är att Thomson Reuters erbjuder huvudsakligen ESG-data för större företag. 
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Länder Urval Urval 
(%) 

Danmark 
Large Cap 
Mid Cap 

Small Cap 
Totalt 

 

 
25 
2 
1 
28 

 
17,36 % 
1,39 % 
0,69 % 

19,44 % 

Finland 
Large Cap 
Mid Cap 

Small Cap 
Totalt 

 

 
23 
2 
0 
25 

 
15,97 % 
1,39 % 
0,00 % 

17.36 % 

Norge 
Large Cap 
Mid Cap 

Small Cap 
Totalt 

 

 
14 
9 
1 
24 

 
9,72 % 
6,25 % 
0,69 % 

16,67 % 

Sverige 
Large Cap 
Mid Cap 

Small Cap 
Totalt 

 

 
55 
10 
2 
67 
 

 
38,19 % 
6,94 % 
1,39 % 

46,53 % 

Totalt 144 100 % 

Tabell 4.1 Antal företag per land och deras storlek 

 

Tabell 4.2 nedan visar en uppdelning av urvalet i olika industrier utifrån Thomson 

Reuters ICB industriklassificering. Företagen verkar under samma industrier under 

samtliga år. Författarnas nordiska urval består av företag från samtliga tio industrier 

från ICB industriklassificering. Företag inom industri och finans är de industrier som 

utgör störst andel av urvalet medan teknologi, telekommunikation och kraftförsörjning 

är de industrier som utgör minst andel av urvalet.  
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Industri Antal företag Andel företag 
Grundmaterial 13 9,03 % 

Konsumentvaror 12 8,33 % 

Konsumentservice 11 7,64 % 
Finans 26 18,06 % 

Sjukvård 15 10,42 % 
Industriföretag 43 29,86 % 

Olja och gas 12 8,33 % 
Teknologi 5 3,47 % 

Telekommunikation 5 3,47 % 
Kraftförsörjning 2 1,39 % 

Totalt 144 100 % 
Tabell 4.2 Antal företag per industri 

 

Som tidigare nämnts så är data som används i studien insamlad från Thomson Reuters 

Datastream. Med bakgrund till att både den finansiella och den icke-finansiella datan är 

insamlad från Thomson Reuters så använder författarna endast sig av sekundärdata. 

Sekundärdata kan definieras som information som samlats in och presenteras av någon 

och är tillgänglig för forskare att använda i studier (MacIntosh & O’Gorman 2015, s. 

79). Samtliga tidigare studier inom forskningsområdet har använt sekundärdata i sina 

respektive studier (Bouslah, Kryzanowski & M’Zali, 2013; Chang, Kim & Li, 2014; 

Harjoto & Jo, 2015; Jo & Harjoto, 2014; Sassen, Hinze, & Hardeck, 2016). 

 

Anledningen till att författarna använder sig av sekundärdata är att det är både tids- och 

kostnadseffektivt, vilket är passande då författarna har begränsad tid och begränsade 

resurser (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 331). I och med att datainsamlingen tar 

väsentligt mindre tid, kan författarna lägga mer tid och fokus på olika statistiska tester 

och analys av resultaten (Bryman & Bell, 2017, s. 314). Ytterligare en anledning till att 

författarna använder sig av sekundärdata är att författarna har tillgång till Thomson 

Reuters databaser som erbjuder ett brett utbud av data som håller en väldigt hög kvalitet 

så kan författarna använda sig av paneldata. Paneldata är fördelaktigt att använda i 

empiriska studier då det kan hantera komplexa modeller med många observationer. Det 

gör det även möjligt att se samband och trender mellan olika variabler över tid (Bryman 
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& Bell, 2017, s. 312). Med hjälp av paneldata kan problem med icke-observerad 

heterogenitet mellan företag minska (Brooks, 2008, s. 489). 

 

4.2.1 Bortfallsanalys 
Författarna genomför en bortfallsanalys för att uppmärksamma bortfallet i studien. 

Anledningen till att författarna gör en bortfallsanalys handlar om att de vill vara säkra 

att de företag som fallit bort från studien inte påverkat utfallet. Som tidigare nämnts så 

består studiens urval av samtliga börsnoterade företag i Norden som har ett ESG-poäng 

tillgängligt vid någon tidsperiod mellan 2002-2016, vilket är 144 nordiska företag. Det 

innebär att författarna inte har gjort några avgränsningar gällande urvalet utan det är 

tillgängligheten på ESG-data som påverkat urvalet. Företag är endast representerade en 

gång i populationen, vilket betyder att dualitetsaktier tagits bort precis som för urvalet. 

En bortfallsanalys presenteras i Tabell 4.3 nedan. 

 

Länder Population Urval Urval 
(%) 

Bortfall Bortfall 
(%) 

Danmark 
Large Cap 
Mid Cap 

Small Cap 
Totalt 

 

 
39 
25 
72 
136 

 
25 
2 
1 
28 

 
64,10 % 
8,00 % 
1,39 % 

20,59 % 

 
14 
23 
71 
108 

 
35,90 % 
92,00 % 
98,61 % 
79,41 % 

Finland 
Large Cap 
Mid Cap 

Small Cap 
Totalt 

 

 
34 
43 
51 
128 

 
23 
2 
0 
25 

 
67,65 % 
4,65 % 
0,00 % 

19.53 % 

 
11 
41 
51 
103 

 
32,35 % 
95,35 % 
100,00 % 
80,47 % 

Norge 
Large Cap 
Mid Cap 

Small Cap 
Totalt 

 

 
25 
126 
21 
172 

 
14 
9 
1 
24 

 
54,00 % 
7,14 % 
4,76 % 

13,95 % 

 
11 
117 
20 
148 

 

 
44,00 % 
92,86 % 
95,24 % 
86,05 % 

Sverige 
Large Cap 
Mid Cap 

Small Cap 
Totalt 

 

 
100 
142 
95 
337 

 
55 
10 
2 
67 
 

 
55,00 % 
7,04 % 
2,11 % 
19,88% 

 
45 
132 
93 
270 

 

 
45,00 % 
92,96 % 
97,89 % 
80,12 % 

Totalt 773 144 18,63 % 629 81,37 % 
Tabell 4.3 Bortfallsanalys 
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Som Tabell 4.3 visar så utgör författarnas urval 18,63 % av den totala populationen, 

vilket innebär ett bortfall på 81,37 %. Anledningen till det stora bortfallet beror på 

tillgängligheten på ESG-data som är begränsad. Tabellen visar även att författarnas 

nordiska urval består till stor del av företag från Large Cap och till viss del från Mid 

Cap. Däremot är det endast ett fåtal företag från Small Cap, vilket faller sig naturligt då 

tillgängligheten på Thomson Reuters för nuläget huvudsakligen erbjuder ESG-data för 

större företag. Om man fördjupar sig i Tabell 4.3 ytterligare så kan man konstatera att 

det procentuella bortfallet inte är särskilt högt för företag som är noterade på Large Cap.  

 

4.3 Regressionsmodeller 
Författarna har en huvudmodell som används för att testa den första hypotesen, det vill 

säga om det finns ett samband mellan CSP och finansiell risk. Utöver detta använder 

författarna ytterligare tre modeller för att testa hypotes 2-4, det vill säga om det finns ett 

samband mellan de individuella måtten av CSP och finansiell risk.  

 

Huvudmodell 
Modell 1 

VOLit = β0 + β1 × ESGit + β2 × LNASSETSit + β3 × ΔASSETSit + β4 × ROAit + β5 × 

LEVit + β6 × PBit + β7 × DIVit + β8 × LIQit + β9 × COUNTRYi + β10 × INDUSTRYi + 

β11 × YEARt + εit 

 

Ytterligare modeller 
Modell 2 

VOLit = β0 + β1 × ENVit + β2 × LNASSETSit + β3 × ΔASSETSit + β4 × ROAit + β5 × 

LEVit + β6 × PBit + β7 × DIVit + β8 × LIQit + β9 × COUNTRYi + β10 × INDUSTRYi + 

β11 × YEARt + ϵit 

 

Modell 3 

VOLit = β0 + β1 × SOCit + β2 × LNASSETSit + β3 × ΔASSETSit + β4 × ROAit + β5 × 

LEVit + β6 × PBit + β7 × DIVit + β8 × LIQit + β9 × COUNTRYi + β10 × INDUSTRYi + 

β11 × YEARt + γit 
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Modell 4 

VOLit = β0 + β1 × GOVit + β2 × LNASSETSit + β3 × ΔASSETSit + β4 × ROAit + β5 × 

LEVit + β6 × PBit + β7 × DIVit + β8 × LIQit + β9 × COUNTRYi + β10 × INDUSTRYi + 

β11 × YEARt + µit 

 

Samtliga variabler i regressionsmodellerna presenteras i Tabell 4.4 nedan.  

 

Förkortning Variabel Definition 

Beroende variabel   

VOL Finansiell risk Standardavvikelse av 
månatliga aktieavkastningar 

Oberoende variabler   

ESG Corporate Social 
Performance 

ESG-poäng, 0-100 

ENV Miljömässiga 
prestationer 

Poäng av miljömässiga 
prestationer, 0-100 

SOC Sociala prestationer Poäng av sociala prestationer, 
0-100 

GOV Styrningsmässiga 
prestationer 

Poäng av styrningsmässiga 
prestationer, 0-100 

Kontrollvariabler   

LNASSETS Företagsstorlek Logaritm av totala tillgångar 

ΔASSETS 
 

Företagstillväxt Årlig ökning av tillgångar 
(%) 

ROA Företagslönsamhet Nettoinkomst/Totala 
tillgångar 

LEV Skuldsättningsgrad Totala skulder/Totalt eget 
kapital 

PB Price-to-book Marknadsvärde/Totala 
tillgångar 

DIV Direktavkastning Utdelning per aktie/Aktiepris 

LIQ Aktielikviditet Antal omsatta aktier per 
dag/Antal aktier vid årets slut 

COUNTRY Företags land Dummyvariabel för land 

INDUSTRY Företags industri Dummyvariabel för industri 

YEAR År för observation Dummyvariabel för år 

Tabell 4.4 Sammanställning av variablerna 
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4.3.1 Beroende variabel 
VOL: Volatility (VOL) är en beroende variabel som är ett mått av företags finansiella 

risk. Den finansiella risken som används i denna studie är den totala risken, det vill säga 

summan av systematisk och icke-systematisk risk (Luo & Bhattacharya, 2009). Total 

risk operationaliseras genom standardavvikelse av aktieavkastningar. Detta räknas ut 

genom att först ta fram månatliga aktieavkastningar på följande sätt:  

 

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔! =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠! − 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠!!!

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠!!!
	

 
t=månad(jan-dec) 
 

Sedan tas standardavvikelsen av företags månatliga aktieavkastningar för respektive år. 

Detta leder fram till den slutgiltiga variabeln. 

 

𝜎 =  
∑(𝑥! −  𝑥)!

𝑛 − 1  

𝓍 = Avkastning(jan-dec) 

 

Detta mått av total risk är det mest använda i tidigare studier inom detta område 

(Chang, Kim & Li, 2014; Harjoto & Jo, 2015; Jo & Na, 2012; Sassen, Hinze, & 

Hardeck, 2016). 

 

4.3.2 Oberoende variabler 
ESG: Environmental, social and governance (ESG) är en oberoende variabel som mäter 

företags CSP. Detta ESG-poäng är en sammanvägning av företags miljömässiga, 

sociala och styrningsmässiga prestationer. Med bakgrund till detta så speglar ESG-

poänget en balanserad syn på företags prestationer inom dessa områden. Detta ESG-

poäng som hämtas från ASSET4 i Thomson Reuters Datastream baseras på över 400 

mätningar. En sammanvägning av företags miljömässiga, sociala och styrningsmässiga 

prestationer presenteras som ett ESG-poäng som kan vara från 0-100 beroende för 

företags prestationer (Thomson Reuters, u.å.). Detta ESG-poäng har använts av tidigare 

studier inom området (Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). Precis som resultatet för 

Sassen, Hinze och Hardeck (2016) förväntar sig författarna ett negativt samband mellan  
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ESG och VOL. Utöver detta så finns det andra studier som använt andra ESG-poäng för 

att mäta CSP, men hämtat denna data från andra databaser (Bouslah, Kryzanowski & 

M’Zali, 2013; Chang, Kim & Li, 2014; Harjoto & Jo, 2015; Jo & Harjoto, 2014; Jo & 

Na, 2012). 

 

ENV: Environmental score (ENV) är en oberoende variabel som mäter företags 

miljömässiga prestationer. Variabeln hämtas från databasen ASSET4 i Thomson 

Reuters Datastream och är ett poäng mellan 0 till 100 beroende på hur väl företag 

arbetar och tar hänsyn till miljömässiga faktorer. ENV mäter företags påverkan på det 

levande och icke-levande natursystemet, samt hela ekosystemet. ENV speglar hur väl 

företag använder sin förvaltning för att undvika miljörisker och utnyttja de 

miljömässiga möjligheterna som finns för att skapa långsiktigt aktieägarvärde. 

Variabeln har använts i tidigare studier inom området (Bouslah, Kryzanowski & 

M’Zali, 2013; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). I linje med Bouslah, Kryzanowski och 

M’Zali (2013) så förväntar sig författarna ett negativt samband mellan ENV och VOL. 

  

SOC: Social score (SOC) är en oberoende variabel som mäter företags sociala 

prestationer. Variabeln hämtas från databasen ASSET4 i Thomson Reuters Datastream 

och är ett poäng mellan 0 till 100 beroende på hur väl företag arbetar och tar hänsyn till 

sociala faktorer. SOC mäter företags förmåga att skapa förtroende och lojalitet bland 

sina anställda, kunder och samhället genom sin förvaltning. SOC speglar företags rykte 

och hälsa, vilket är viktiga faktorer för att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Variabeln 

har använts i tidigare studier inom området (Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). I linje 

med resultatet av Sassen, Hinze och Hardeck (2016), så förväntar sig författarna ett 

negativt samband mellan SOC och VOL. 

  

GOV: Governance score (GOV) är en oberoende variabel som mäter företags 

styrningsmässiga prestationer. Variabeln hämtas från databasen ASSET4 i Thomson 

Reuters Datastream och är ett poäng mellan 0 till 100 beroende på hur väl företag 

arbetar och tar hänsyn till styrningsmässiga faktorer. GOV mäter företags olika system 

och processer som finns för att styrelsen och företagsledningen agerar i bästa intresse 

för sina långsiktiga aktieägare. GOV speglar företags förmåga att använda bästa möjliga 

förvaltning för att skapa långsiktigt aktieägarvärde genom att skapa incitament, 
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kontroller och balans i sin bolagsstyrning. Variabeln har använts i tidigare studier inom 

området (Jiraporn et al., 2015; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). I linje med resultatet i 

Jiraporn et al. (2015) förväntar sig författarna ett negativt samband mellan GOV och 

VOL. 

 

4.3.3 Kontrollvariabler 
LNASSETS: LNASSETS är en kontrollvariabel som används för att kontrollera 

företagsstorlek. Den räknas ut som den naturliga logaritmen av totala tillgångar. 

Företagsstorlek är en vanlig egenskap som kan komma att påverka företags finansiella 

risk och behövs därför kontrolleras. Större företag brukar i allmänhet ha lägre risk 

jämfört med mindre bolag. Anledningen till detta har att göra med att större bolag är 

mindre benägna att gå i konkurs (Beaver, Kettler & Scholes, 1970). LNASSETS har 

använts i tidigare studier inom området för att kontrollera företagsstorlek (Chang, Kim 

& Li, 2014; Harjoto & Jo, 2016; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). I linje med resultatet 

från dessa studier förväntar sig författarna ett negativt samband mellan LNASSETS och 

VOL.  

 

ΔASSETS: Asset Growth Rate (ΔASSETS) är en kontrollvariabel som används för att 

kontrollera företagstillväxt. Företagstillväxt är en egenskap som kan komma att påverka 

företags finansiella risk och behövs därför kontrolleras (Beaver, Kettler & Scholes, 

1970). ΔASSETS räknas ut genom företags procentuella ökning av tillgångar från 

föregående år. ΔASSETS är en kontrollvariabel som har använts i tidigare empiriska 

studier (Beaver et al., 1970; Bowman, 1979).  I linje med dessa tidigare studier så 

förväntar författarna sig ett positivt samband mellan ΔASSETS och VOL. 

 

ROA: Return on Assets (ROA) är en kontrollvariabel som används för att kontrollera 

företags lönsamhet. Företags lönsamhet är en egenskap som kan komma att påverka 

företags finansiella risk och behövs därför kontrolleras. Företagets lönsamhet påverkar 

stabiliteten av kassaflödet och därigenom har en påverkan på den finansiella risken 

(Beaver et al., 1970). Tidigare studier inkluderar en lönsamhetsvariabel eftersom den 

ger information om framtida kassaflöden (Luo & Bhattacharya, 2009). ROA är en 

kontrollvariabel som är vanligt förekommande i tidigare studier inom området (Chang, 

Kim & Li, 2014; Jo & Na, 2012; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). Dessa studier visar 



 

 

 

 

46 

ett negativt samband mellan ROA och VOL. I linje med tidigare studier så förväntar sig 

författarna ett negativt samband mellan ROA och VOL. 

 

LEV: Leverage (LEV) är en kontrollvariabel som används för att kontrollera företags 

skuldsättning. LEV räknas ut genom att ta förhållandet mellan totala skulder och totala 

tillgångar. Företags skuldsättningsgrad kan komma att påverka företags finansiella risk 

och behöver därför kontrolleras. Ett företag som har en kapitalstruktur som består av en 

stor skuldsättningsgrad är mer riskbenägna då det kan medföra att man har svårt att 

möta sina krediter. Modigliani och Miller (1958) studie visar att det finns ett positivt 

samband och en linjär funktion mellan skuldsättningsgraden och volatiliteten på 

aktiepriser. Genom att inkludera LEV som kontrollvariabel i regressionsmodellen så tar 

författarna hänsyn till den inverkan som skuldsättningsgraden av företagets 

kapitalstruktur har på den finansiella risken. LEV är en kontrollvariabel som är vanligt 

förekommande i tidigare studier inom området (Chang, Kim & Li, 2014; Harjoto & Jo, 

2015; Jo & Na, 2012; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). I linje med Chang, Kim och Li 

(2014) och Harjoto och Jo (2015) studier så förväntar sig författarna ett positivt 

samband mellan LEV och VOL i denna studie. 

  

PB: Price-to-book (PB) är en kontrollvariabel som används för att fånga delar som 

LNASSETS inte täcker, då detta exempelvis kan missa immateriella tillgångar (Luo & 

Bhattacharaya, 2009). PB räknas ut genom företags marknadsvärde i relation till deras 

totala tillgångar. Fama och French (1992) menar att så länge som tillgångarna är 

rationella prissatta så påverkar förhållandet mellan marknadsvärdet och bokfört värde 

den finansiella risken. Genom att inkludera PB som kontrollvariabel så kan man fånga 

olika riskegenskaper som kännetecknas för olika tillväxtföretag (Oikonomou, Brooks & 

Pavelin, 2012). PB är en kontrollvariabel som är vanligt förekommande i tidigare 

studier inom området (Jo & Na, 2012; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). I linje med 

resultatet från Sassen, Hinze och Hardeck (2016) studie, så förväntar sig författarna ett 

negativt samband mellan PB och VOL. 

  

DIV: Dividend yield (DIV) är en kontrollvariabel som kontrollerar effekten av företags 

utdelningspolicy som kan tendera att påverka den finansiella risken. Anledningen till 

detta är att utdelningen kan ge en indikation av hur företaget upplever säkerheten kring 
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framtida resultat. Ett företag som har en hög utdelningspolicy upplevs ha en mindre 

osäkerhet om framtida kassaflöden och resultat vilket sannolikt minskar volatiliteten av 

aktiepriset (Beaver et al., 1970). Dividend yield är företags direktavkastning som 

uttrycks i procent och räknas ut genom att ta relationen mellan utdelning per aktie och 

aktiepriset. DIV är en kontrollvariabel som förekommande i tidigare studier inom 

området (Jo & Harjoto, 2014; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). I linje med Sassen, 

Hinze och Hardeck (2016) studie, så förväntar sig författarna ett negativt samband 

mellan DIV och VOL.  

 

LIQ: Liquidity (LIQ) är en kontrollvariabel som kontrollerar aktielikviditet. 

Aktielikviditet, det vill säga aktiens omsättningsgrad, är en egenskap som kan tendera 

att påverka den finansiella risken. Nivån på aktiens likviditet är förknippad med den 

genomsnittliga dagliga aktieomsättningen och räknas ut som förhållandet mellan antal 

aktier som omsätts under en dag och antalet utestående aktier vid bolagets årsslut. LIQ 

är en kontrollvariabel som är förekommande i tidigare studier inom området (Bouslah, 

Kryzanowski & M’Zali, 2013; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). I linje med Bouslah, 

Kryzanowski och M’Zali (2013) och Sassen, Hinze och Hardeck (2016) så förväntar sig 

författarna ett positivt samband mellan LIQ och VOL.  

 

COUNTRY: Denna kontrollvariabel används för att kontrollera landspecifika effekter. 

Eftersom att författarna använder ett nordiskt urval där Danmark, Finland, Norge och 

Sverige inkluderas så är det relevant att kontrollera landspecifika effekter. I och med att 

det är fyra länder som inkluderas i urvalet resulterar det i konstruktionen av tre 

dummyvariabler. De olika länderna presenteras i Tabell 4.1. Då majoriteten av tidigare 

studier endast har fokuserat på USA har de inte använt denna dummyvariabel. Med 

bakgrund till att författarna fokuserar på nordiska länder i denna studie måste 

dummyvariabler inkluderas för att kontrollera landspecifika effekter. Sverige används 

som referensgrupp genom alla tester när COUNTRY används då detta är landet med 

flest antal företag i urvalet. Detta betyder att resterande länder sätts i relation till denna 

grupp (Gujarati & Porter, s. 281). 

 

INDUSTRY: Denna kontrollvariabel används för att kontrollera industriella effekter. 

Detta görs genom dummyvariabler som är baserade på klassifikationer av företagen i 
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Industry Classification Benchmark (ICB). ICB klassificerar företagen i tio industrier, 

vilket resulterar i konstruktionen av nio dummyvariabler. De olika industrierna 

presenteras i Tabell 4.2. Inkluderingen av dessa dummyvariabler är lämpliga för att 

kontrollera de industriella effekterna. De industriella effekterna har även kontrollerats i 

tidigare studier (Chang, Kim & Li, 2014; Jo & Na, 2012; Sassen, Hinze & Hardeck, 

2016). Industriföretag används som referensgrupp genom alla tester när INDUSTRY 

används då det är industrin med flest antal företag i urvalet. Detta betyder att resterande 

industrier sätts i relation till denna grupp (Gujarati & Porter, s. 281).  

  

YEAR: Denna kontrollvariabel används för att kontrollera årliga effekter. Författarna 

använder sig av dummyvariabler för att kontrollera dessa effekter. Tidsperioden för den 

insamlade datan är femton år, mellan åren 2002-2016, vilket resulterar i konstruktionen 

av fjorton dummyvariabler. De årliga effekterna har även kontrollerats i tidigare studier 

(Chang, Kim & Li, 2014; Jo & Na, 2012; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). Sista året, 

det vill säga 2016, används som referensgrupp genom alla tester när YEAR används då 

det är det senaste året i urvalet. Detta betyder att resterande år sätts i relation till detta år 

(Gujarati & Porter, s. 281). 

 

4.3.4 Uteslutande av kontrollvariabler 
Förutom att författarna inkluderar variabler från tidigare studier finns det även 

kontrollvariabler som exkluderas. Författarna beskriver vilka variabler som exkluderas 

och orsaken till detta. Variablerna som uteslutits är balanslikviditet, Sales growth ratio, 

R&D ratio, Advertising expense ratio och Capital expenditure ratio.  

 

Balanslikviditet: Balanslikviditet är en kontrollvariabel som utesluts ur 

regressionsmodellerna trots att det finns tidigare studier inom området som använt sig 

av denna kontrollvariabel (Bouslah, Kryzanowski & M’Zali, 2013; Sassen, Hinze & 

Hardeck, 2016). Anledningen till att författarna väljer att utesluta denna 

kontrollvariabel beror på att de istället kontrollerar aktielikviditeten genom Liquidity 

(LIQ). Ytterligare en anledning varför balanslikviditet utesluts som kontrollvariabel 

beror på att det inte skulle varit möjligt att inkludera banker i urvalet. Författarna menar 

att det är viktigare att inkludera banker i urvalet än att inkludera denna kontrollvariabel, 

då detta leder till ett urval med fler företag från olika verksamheter.  
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Sales growth ratio: Sales growth ratio är en kontrollvariabel som utesluts ur 

regressionsmodellerna trots att det finns tidigare studier inom området som använt 

denna kontrollvariabel (Harjoto & Jo, 2015; Jo & Harjoto, 2014; Jo & Na, 2012). Sales 

growth ratio räknas ut genom procentuell tillväxt i omsättning från fjolåret och är en 

kontrollvariabel som kontrollerar företagstillväxt. Anledningen till att författarna väljer 

att utesluta denna kontrollvariabel beror på att de använder en annan variabel som 

kontrollerar företagstillväxt. Författarna använder istället ΔASSETS som 

kontrollvariabel för att kontrollera detta. Likt Sales growth så räknas ΔASSETS ut 

genom procentuell tillväxt från fjolåret fast av totala tillgångar  

 

Research and development ratio: Research and development ratio (R&D) är en 

kontrollvariabel som utesluts ur regressionsmodellerna trots att det finns tidigare studier 

som använt denna kontrollvariabel (Chang, Kim & Li, 2014; Harjoto & Jo, 2015; 

Jiraporn et al., 2015; Jo & Na, 2012). Research and development ratio räknas ut genom 

kostnader i R&D i relation till totala tillgångar eller total omsättning. Anledning till att 

kontrollvariabeln utesluts ur regressionsmodellerna är att det finns brist på tillgänglig 

data. Författarna anser att de har flera variabler som beskriver finansiell risk och menar 

att det inte leder till problem med omitted-variable bias genom att utesluta denna 

variabel.  

 

Advertising expense ratio: Advertising expense ratio är en kontrollvariabel som utesluts 

ur regressionsmodellerna trots att det finns tidigare studier som använt denna 

kontrollvariabel (Harjoto & Jo, 2015; Jiraporn et al., 2015). Variabeln räknas ut genom 

kostnader i marknadsföring i relation till totala tillgångar. Anledningen till att 

kontrollvariabeln utesluts ur regressionsmodellerna är att det finns brist på tillgänglig 

data. Likt Research and development ratio anser författarna att de har flera variabler 

som beskriver finansiell risk och menar att det inte leder till problem med omitted-

variable bias genom att utesluta denna variabel. 

 

Capital expenditure ratio: Capital expenditure ratio är en kontrollvariabel som utesluts 

ur regressionsmodellerna trots att det finns tidigare studier som använt denna 

kontrollvariabel (Harjoto & Jo, 2015; Jiraporn et al., 2015; Jo & Harjoto, 2014; Jo & 

Na, 2012). Denna variabel räknas ut genom investeringar i anläggningstillgångar i 
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relation till totala tillgångar eller total omsättning. Anledningen till att kontrollvariabeln 

utesluts ur regressionsmodellerna är att det finns brist på tillgänglig data. Författarna 

anser att det inte blir problem med omitted-variable bias då de har ett flertal andra 

kontrollvariabler för att beskriva finansiell risk. 

 

4.4 Kontroll för antagande för multipel regression 
Det är viktigt att kontrollera att variablerna som används i den empiriska studien stödjer 

de statistiska antaganden för multipel regression. En multipel regressionsmodell är en 

användbar metod där en beroende variabel beskrivs av två eller fler oberoende 

variabler. Metoden används för att analysera hur oberoende variabler påverkar den 

beroende variabeln (Hair et al., 2014, s. 16). För att författarna skall kunna svara på sina 

forskningsfrågor så är Ordinary Least Squares (OLS) en användbar och lämplig metod. 

OLS estimerar parametrarna genom att minimera summan av avvikelserna mellan de 

faktiska och förväntade värdena (Brooks, 2008, s. 31). För att författarna skall kunna 

analysera det empiriska resultatet från regressionsmodellerna måste antagandena för 

multipel regression kontrolleras. Nedanför så presenterar författarna hur de kontrollerar 

grundantagandena för multipel regression. Först beskrivs varför författarna inte 

kontrollerar för normalfördelning och linjäritet. Sedan beskrivs multikollinearitet, 

autokorrelation och heteroskedasticitet och hur det kommer att kontrolleras i studien. 

 

4.4.1 Normalfördelning  
Det mest grundläggande statistiska antagandet är normalfördelning. Detta antagande 

betyder att variablerna ska vara normalfördelade (Gujarati & Porter, 2009, s. 233). Om 

detta antagande inte följs så leder det till att alla statistiska test blir ogiltiga. Detta 

kontrolleras vanligtvis genom att testa variablernas skewness och kurtosis. Skewness 

syftar på balansen av fördelningen som antingen skiftar åt ett håll eller är balanserad i 

mitten. Kurtosis syftar på höjden av fördelningen som antingen kan ha en topp, vara 

normalfördelad eller vara plan (Hair et al., 2014, s. 69). Däremot behövs detta inte 

kontrolleras när urvalet består av ett stort antal observationer då det inte anses vara 

något problem då (Gujarati & Porter, 2009, s. 99; Hair et al., 2014, s. 70). Då 

författarna har ett stort urval i studien så anses inte antagandet för normalfördelning 

vara kritiskt och behövs därför inte kontrolleras.  
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4.4.2 Linjäritet 
Ett annat antagande för multipel regression är linjäritet. Linjäritet syftar på att det finns 

en linjär korrelation mellan oberoende och beroende variabler (Gujarati & Porter, 2009, 

s. 62). Icke-linjära variabler kan inte representera ett resultat då detta blir missledande. 

Det är möjligt att transformera variabler att bli linjära om det skulle finnas problem med 

dem (Hair et al., 2014, s. 74). Linjäritet kontrolleras vanligtvis genom att analysera 

variablerna i ett spridningsdiagram. Precis som med normalfördelning så kontrollerar 

inte författarna för linjäritet, då det inte är ett problem vid studier med större urval. 

 

4.4.3 Multikollinearitet 
Multikollinearitet innebär att två eller fler oberoende variabler är starkt korrelerade med 

varandra (Hair et al., 2014, s. 196). Detta kan skapa problem då man inte vet vilken av 

de oberoende variablerna som påverkar den beroende variabeln (Hair et al., 2014, s. 

197). En Pearson-korrelationsmatris kan ge indikationer om multikollinearitet då den 

bivariata korrelationen mellan variablerna visas. Den bivariata korrelationen kan vara 

mellan -1 och +1. Höga korrelationer, 0,90 och högre, ger starka indikationer om hög 

multikollinearitet (Hair et al., 2014, s. 196). Sedan analyseras toleransvärden som mäter 

variabiliteten av oberoende variabeln som inte beskrivs av de andra oberoende 

variablerna. Toleransvärdet kan vara mellan 0 och 1. Om toleransvärdet är högt innebär 

det att det finns en låg multikollinearitet (Hair et al., 2014, s. 197). Toleransvärdet 0,10 

brukar sättas som en gräns för att klassificera att det finns hög multikollinearitet (Hair 

et al., 2014, s. 200). Författarna ser denna gräns som väldigt låg så de tar även hänsyn 

till variabler över denna gräns för att undvika multikollinearitet. Om det skulle vara 

problem med multikollinearitet väljer författarna att en av de oberoende variablerna 

exkluderas och inkluderar möjligtvis en ny variabel.  

 

4.4.4 Autokorrelation 
I de flesta fall beskriver regressionsmodeller inte verkligheten perfekt, vilket betyder att 

det finns residualer (Hair et al., 2017, s. 74). Autokorrelation betyder att dessa 

residualer är korrelerade med varandra över tid. Det är viktigt att dessa residualer inte är 

korrelerade när en slutsats ska dras av regressionen. Autokorrelation är ett vanligt 

problem vid användning av tidsseriedata och kan uppstå av flera orsaker. Detta kan 

uppstå bland annat genom exkludering av viktiga variabler från modellen och vid 
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användning av en felaktig funktionsform (Gujarati & Porter, 2009, s. 452). Författarna 

kontrollerar så att det inte finns problem med autokorrelation genom ett Durbin-Watson 

test (Brooks, 2008, s. 144). När värdet av Durbin-Watson är nära 1 anses det vara 

positiv autokorrelation medan när värdet är nära 4 anses det vara negativ 

autokorrelation. Däremot när värdet av Durbin-Watson är nära 2 indikerar det att det 

inte finns någon autokorrelation (Brooks, 2008, s. 146; Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2016, s. 553).  

 

4.4.5 Heteroskedasticitet 
Heteroskedasticitet betyder att det inte finns samma nivå av varians för residualerna 

över de oberoende variablerna. Heteroskedasticitet medför problem med studien som 

ofta även kan medföra andra typer av statistiska problem (Hair et al., 2014, s. 181). 

Motsatsen till heteroskedasticitet är homoskedasticitet som betyder att variansen av 

residualerna har samma nivå över olika oberoende variabler (Gujarati & Porter, 2009, s. 

365). Detta antagande är viktigt i denna studie då de oberoende variablerna ska beskriva 

den beroende variabeln. Kontroll av detta försäkrar pålitligheten av studien. Författarna 

kontrollerar så att det inte finns heteroskedasticitet genom ett Breusch-Pagan / Cook-

Weisberg test. Om det finns problem med heteroskedasticitet väljer författarna att göra 

ytterligare robusttester som tar hänsyn till att det finns heteroskedasticitet i modellen. 

 

4.5 Ytterligare tester och robusttester 
4.5.1 Test för länder individuellt 
Författarna testar även sambandet mellan CSP och finansiell risk med hjälp av 

huvudmodellen för de individuella länderna. Detta görs genom OLS under tidsperioden 

2002-2016. Anledningen till att dessa tester görs är för att undersöka hur sambandet 

påverkas på ländernas individuella nivå och om det finns någon skillnad på sambandet 

jämfört med det gemensamma urvalet på nordisk nivå. Med bakgrund till att vissa 

länder inte har många företag på individuell nivå så är författarna medvetna om att 

ländernas individuella urval inte kommer vara lika starkt som det gemensamma urvalet.  
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4.5.2 Olika tidsperioder 
Det första robusttestet som författarna genomför är att testa huvudmodellen för olika 

tidsperioder genom OLS. Då studien består av data över femton år så väljer författarna 

att dela upp tidsserien i två delar för att se hur sambandet mellan CSP och finansiell risk 

påverkas. Tidsserien delas upp i 2002-2007 och 2008-2016. Anledningen till denna 

uppdelning beror på att den första tidsserien består av tiden före finanskrisen medan den 

andra perioden består av perioden under och efter finanskrisen. Detta betyder att den 

tidiga tidsperioden kännetecknas av lägre volatilitet medan den sena tidsperioden 

kännetecknas av högre volatilitet. Genom detta robusttest kan författarna analysera hur 

robust sambandet mellan CSP och finansiell risk är i olika tidsperioder när volatiliteten 

på marknaden skiljer sig. Författarna kan även analysera hur robust resultatet är genom 

att se hur resultatet påverkas när ett mindre urval används i regressionen. 

 

4.5.3 Paneldatamodeller 
OLS som författarna hittills använt sig av i denna studie är en bra metod som estimerar 

parametrar effektivt om det inte finns problem med samtidighet. Däremot om det finns 

problem med detta är OLS ingen lämplig metod (Gujarati & Porter, 2009, s. 703). För 

att försäkra kvaliteten av resultatet gör författarna ytterligare tester genom andra 

alternativ till OLS. Det finns även uppskattningstekniker för att hantera ett eller flera av 

dessa problem som finns med användningen av paneldata. De två mest framträdande 

alternativen vid användningen av paneldata är fixed effects model (FEM) eller random 

effects model (REM) (Gujarati & Porter, 2009, s. 613).  

 

Fixed effects model är en regressionsmodell där parametrarna i modellen är fasta. I 

FEM är gruppens medelvärde fast, vilket innebär att varje företag har en fast mängd 

som är specifik (Gujarati & Porter, 2009, s. 613). Ett normalt antagande vid FEM är att 

oberoende variablerna är oberoende från slumptermen samt att en korrelation mellan 

interceptet och oberoende variablerna tillåts över tid. FEM kontrollerar även för 

oupptäckt heterogenitet när heterogeniteten är konstant över tid (Wooldridge, 2015, s. 

265).    

 

Random effects model är en regressionsmodell där parametrarna i modellen är 

slumpmässiga. I REM är gruppens medelvärde slumpmässigt, vilket innebär att varje 
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företag har en varierande mängd som är slumpmässig (Gujarati & Porter, 2009, s. 603). 

Ett normalt antagande vid REM är att de individuella specifika effekterna inte kan vara 

korrelerade med oberoende variablerna. Likt FEM så kontrollerar även REM för 

oupptäckt heterogenitet när heterogeniteten är konstant över tid (Wooldridge, 2015, s. 

257).    

 

Fixed effects model är den modell som anses vara mest lämplig att använda när urvalet 

omfattar samtliga företag som handlas på en börs medan random effects model är mest 

lämplig vid användningen av ett slumpmässigt urval från en större population (Brooks, 

2008, s. 500). För att avgöra vilken av dessa modeller som är mest lämplig för denna 

studie utför författarna ett Hausman-test (Wooldridge, 2015, s. 444). Utifrån Hausman-

testet kan man sedan konstatera vilken av fixed effects model eller random effects 

model som är mest lämplig. Utifrån testet så är nollhypotesen att random effects model 

är den mest lämpliga, men om denna förkastas så är däremot fixed effects model den 

mest lämpliga.  

 

4.5.4 Kausalitetstest 
Ekonomiska variabler är ofta indelade i två huvudkategorier: endogena och exogena 

variabler. En endogen variabel är en variabel som är likvärdig med beroende variabeln 

medan en exogen variabel är en variabel som inte påverkas av andra variabler i 

systemet (Gujarati & Porter, 2009, s. 657). Med bakgrund till detta kan det uppstå ett 

endogenitetsproblem, där den förklarande variabeln (oberoende) är korrelerad med 

residualen och är därför viktigt att ta i beaktning. Endogenitet kan uppstå av flera olika 

anledningar varav en av dem handlar om att beroende variabeln influerar de oberoende 

variablerna. En annan orsak till endogenitet kan bero på exkluderandet av relevanta 

variabler. Det kan även uppstå vid urvalsbias eller på grund av mätfel (Brooks, 2008, s. 

278). För att kontrollera om det finns kausalitet och endogenitet mellan de oberoende 

variablerna ESG, ENV, SOC och GOV och den beroende variabeln VOL använder 

författarna därför Grangers-kausalitetstest (Granger, 1969).   

 

För att kunna analysera det kausala sambandet i Granger-kausalitetstest måste man först 

upprätta en strukturell Panel Vector Autoregressive (VAR) modell. VAR-modellen är 

fördelaktig då man i modellen beaktar flera tidsserier vid en tidsperiod. Variablerna i 
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VAR-modellen är laggade, vilket innebär att en tidigare tidsperiod för variablerna 

används för att beskriva variabeln där man har möjlighet att se fördröjda effekter. 

Ytterligare en egenskap som är fördelaktig är att samtliga variablerna i en VAR-modell 

är endogena, vilket innebär att man kan undersöka ömsesidiga samband mellan 

variabler istället för att överväga ett viss förutbestämd orsakssamband (Gujarati & 

Porter, 2009, s. 798). Denna VAR-modell testas för att analysera koefficienterna som 

ger en indikation om variabler har en positiv eller negativ påverkan på varandra.  

 

Efter författarna upprättat en strukturell VAR-modell så kan de utföra Granger-

kausalitetstest. Det finns tre möjliga utfall från Granger-kausalitetstest. Variablerna kan 

vara oberoende av varandra, ha enkelriktat eller dubbelriktat kausalt samband. Om det 

inte finns några signifikanta resultat i någon av Granger-kausalitetstester är variablerna 

oberoende av varandra. Om däremot ett test visar ett signifikant resultat och det andra 

insignifikant så finns det ett enkelriktad kausalt samband, vilket innebär att en variabel 

orsakar den andra men inte tvärtom. Om båda testerna är signifikanta så finns det ett 

dubbelriktat kausalt samband mellan variablerna, vilket innebär att förändringar i båda 

variablerna kommer att påverka respektive variabel (Brooks, 2008, s. 298). 
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5 Resultat & Analys 
Detta kapitel består av resultatet och analysen av studien. Först presenteras den 

beskrivande statistiken och en korrelationsanalys. Sedan presenteras en 

regressionsanalys av samtliga modeller. Avslutningsvis presenteras resultat från 

ytterligare tester och robusttester.  

 

5.1 Beskrivande statistik och korrelationsanalys 
Tabell 5.1 visar beskrivande statistik för beroende variabeln, oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna som används i samtliga regressionsmodeller. Tabellen inkluderar 

antal observationer av varje variabel, deras medelvärde, median och standardavvikelse. 

Medelvärdet för beroende variabeln VOL är 9,683 med en standardavvikelse på 5,323. 

Detta innebär att medelvärdet av standardavvikelsen av företags månatliga avkastningar 

är 9,683. Medelvärdet för oberoende variabeln ESG är 64,007 med en 

standardavvikelse på 29,315. Det betyder att det nordiska urvalets genomsnittliga ESG-

poäng är 64,007, vilket kan jämföras med Sassen, Hinze och Hardeck (2016) där 

genomsnittet för ett europeiskt urval är 61,310. Även standardavvikelserna är lika 

mellan studierna, då ESG hade en standardavvikelse på 29,315 för det europeiska 

urvalet. Att det genomsnittliga ESG-poänget är generellt högre bland nordiska företag 

jämfört med europeiska företag är i linje med författarnas förväntningar och den 

allmänna uppfattningen då nordiska företag ligger i framkant gällande deras CSR-

arbete (SolAbility, 2017).  

 

Tabell 5.1 visar även den beskrivande statistiken för de individuella måtten av CSP, 

vilket visar att nordiska företag har i genomsnitt högst ENV (66,051) följt av SOC 

(64,020) och sist GOV (50,215). Detta kan jämföras med Sassen, Hinze och Hardeck 

(2016) där ENV är 63,540, SOC är 64,730 och CSG är 55,660. Även i denna studie är 

poängen för ENV och SOC högst medan GOV har lägst poäng. Att det är ENV och SOC 

som har högst poäng av de individuella måtten innebär att det är de två som främst 

driver det genomsnittliga ESG-poängen. Standardavvikelsen för ENV (29,551) och SOC 

(28,288) är i nivå med ESG (29,315). Däremot är standardavvikelsen för GOV (25,592) 

lägre jämfört med de andra måtten. Det betyder att företags genomsnittliga individuella 

ESG-poäng är relativt lika mellan europeiska och nordiska företag. Författarna 
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kontrollerar så att beskrivande statistiken för kontrollvariablerna är i linje med tidigare 

studier. 

 

Variabel Observationer Medelvärde Median Standardavvikelse 

Panel A: Beroende variabel 

VOL 1995 9,683 8,296 5,323 

Panel B: Oberoende variabler 

ESG 1627 64,007 75,940 29,315 

ENV 1627 66,051 80,480 29,551 

SOC 1627 64,020 72,610 28,288 

GOV 1627 50,215 52,580 25,592 

Panel C: Kontrollvariabler 

LNASSETS 2098 14,836 14,813 1,820 

ΔASSETS 2074 9,919 4,681 40,526 

ROA 2053 6,842 6,120 10,259 

LEV 2097 37,655 36,130 24,248 

PB 1970 2,766 1,910 6,899 

DIV 1974 2,995 2,740 2,823 

LIQ 2073 1,092 0,709 2,489 

Tabell 5.1 Beskrivande statistik 

 

Författarna undersöker även den bivariata korrelationen mellan variablerna för att 

upptäcka multikollinearitet och få indikationer om resultatet. Detta görs genom en 

Pearson-korrelation som presenteras i Tabell 5.2. Tabellen visar att det finns en negativ 

(-0,116) och signifikant korrelation mellan ESG och VOL. Den negativa och 

signifikanta korrelationen mellan ESG och VOL är i linje med Sassen, Hinze och 

Hardeck (2016) studie. Denna korrelation mellan ESG och VOL är den mest intressanta 
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korrelationen för författarna då den indikerar att företag med högre ESG-poäng har 

lägre finansiell risk. Tabellen visar även att det finns negativa och signifikanta 

korrelationer mellan kontrollvariablerna LNASSETS (-0,207), ROA (-0,266), PB (-

0,060), DIV (-0,104) och den beroende variabeln VOL. De signifikanta korrelationerna 

ger en indikation att det kommer finnas ett liknande samband i regressionsresultatet. 

Det finns en positiv (0,189) och signifikant korrelation mellan kontrollvariabeln LIQ 

och beroende variabeln VOL. Däremot är korrelationerna mellan kontrollvariablerna 

ΔASSETS och LEV och den beroende variabeln VOL insignifikanta. 

 

Utifrån Tabell 5.2 kan man konstatera att det inte finns några höga korrelationer mellan 

oberoende variablerna och/eller kontrollvariablerna. Det är endast hög korrelation 

mellan variablerna som mäter företags CSP både sammanslagen och individuell nivå, 

men det kommer inte vara något problem då dessa variabler aldrig testas samtidigt. Den 

högsta korrelationen är 0,403 mellan kontrollvariablerna LEV och LNASSETS, vilket 

indikerar att det inte finns någon risk för någon multikollinearitet. Då detta endast visar 

den bivariata korrelationen kontrollerar författarna även variablernas toleransvärden. 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. VOL 1            

2. ESG -0,116* 1           

3. ENV -0,079* 0,854* 1          

4. SOC -0,105* 0,891* 0,757* 1         

5. GOV 0,001 0,726* 0,495* 0,566* 1        

6. LNASSETS -0,207* 0,333* 0,265* 0,320* 0,258* 1       

7. ΔASSETS 0,018 -0,131* .0,118* -0,117* -0,100* -0,025 1      

8. ROA -0,266* 0,017 -0,015 0,010 0,093* -0,057* 0,199* 1     

9. LEV 0,020 -0,055* -0,074* -0,027 -0,013 0,403* -0,007 -0,226* 1    

10. PB -0,060* -0,019 -0,029 0,002 -0,039 -0,116* 0,162* 0,162* -0,045* 1   

11. DIV -0,104* 0,111* 0.100* 0,075* 0,064* 0,185* 0,049* -0,049* 0,074* -0,060* 1  

12. LIQ 0,189* 0,086* 0,047 0,072* 0,170* 0,015 -0,027 -0,027 0,073* -0,011 -0,037 1 

Tabell 5.2 Pearson-korrelation 
* indikerar signifikans på en 5 % signifikansnivå 
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5.2 Regressionsanalys 
5.2.1 Huvudmodell 
Huvudmodellen analyserar sambandet mellan CSP, operationaliserat med ett ESG-

poäng, och finansiell risk. Författarna testar först huvudmodellen genom en OLS för att 

undersöka samband och kontrollera så det inte är problem med multikollinearitet, 

autokorrelation eller heteroskedasticitet. Resultatet presenteras i Bilaga 1 i Appendix. 

Först kontrolleras multikollinearitet genom att analysera variablernas toleransvärden. 

Sedan kontrolleras autokorrelation genom att göra ett Durbin-Watson test. Sist 

kontrolleras heteroskedasticitet genom ett Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test.  

 

För det första så kan författarna konstatera att modellen inte har problem med 

multikollinearitet då samtliga toleransvärden är generellt höga för variablerna i 

modellen. Det lägsta toleransvärdet i modellen har LNASSETS på 0,495. Detta anses 

inte vara lågt då det inte är nära 0,10 som är den absolut lägsta gränsen för 

toleransvärden som indikerar hög multikollinearitet (Hair et al., 2014, s. 200). 

Författarna anser att modellen inte har problem med multikollinearitet då 

toleransvärdena inte är låga, samt att det inte fanns några höga bivariata korrelationer 

mellan de oberoende variablerna och/eller kontrollvariablerna (se s. 58).  

 

För det andra så kan författarna konstatera att modellen inte har problem med 

autokorrelation då värdet av Durbin-Watson testet är 1,989. Ett värde av Durbin 

Watson som är nära 2 indikerar att det inte finns någon autokorrelation (Brooks, 2008, 

s. 146; Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016, s. 553). Värdet innebär att det inte finns 

problem med autokorrelation då residualerna inte är korrelerade med varandra över tid.  

 

För det tredje kan författarna konstatera att det däremot finns problem med 

heteroskedasticitet då resultatet i Breusch-Pagan / Cook-Weisberg testet visar så. 

Nollhypotesen i detta test är att det finns homoskedasticitet, det vill säga konstant 

varians i residualerna. Värdet av testet är högt (550,440) och statistiskt signifikant 

(0,000), vilket betyder att nollhypotesen förkastas och att det finns heteroskedasticitet i 

modellen. Detta betyder att alla antaganden för OLS inte uppfylls i resultatet. Däremot 

betyder det inte att resultatet från OLS-regressionen är helt ointressant, då 
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koefficienterna ändå är unbiased och konsistenta. Problemet är att variansen inte är 

minimal i residualerna, vilket behöver hanteras (Brooks, 2009, s. 135).  

 

Författarna väljer att inte analysera resultatet från OLS genomgående då det finns 

problem med heteroskedasticitet. Däremot kan de se att huvudmodellen är statistiskt 

signifikant. Resultatet visar även att det finns en hög volatilitet under 2008 och 2009 då 

dessa dummyvariabler har höga koefficienter och är statistiskt signifikanta. Detta kan 

förklaras av den globala finanskrisen. Det finns även ett negativt och signifikant 

samband mellan ESG och VOL. För att kunna analysera detta vidare väljer författarna 

att testa samtliga modeller genom robusta standardfel tester som tar hänsyn till att det 

finns heteroskedasticitet i modellen. Resultatet från detta robusta standardfel test 

presenteras i Tabell 5.3 nedan.  

 

Variabler Icke-standardiserade 
koefficienter 

P-värde 
 

Intercept 16,811* 0,000 

ESG -0,014* 0,006 
LNASSETS -0,491* 0,000 

ΔASSETS 
 

0,010* 0,032 

ROA -0,072* 0,004 

LEV 0,018* 0,006 

PB -0,035* 0,026 

DIV -0,157* 0,036 

LIQ 0,417* 0,000 

COUNTRY inkluderad Ja  

INDUSTRY inkluderad Ja   

YEAR inkluderad Ja  

R2 0,366  

Justerat R2 0,352  

F-värde 22,270* 
(0,000) 

 

   
Tabell 5.3 Regressionsresultat för Modell 1 (Robusta standardfel test) 
* indikerar signifikans på en 5 % signifikansnivå 
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Huvudmodellen är statistiskt signifikant med ett F-värde som är 22,270. 

Regressionsmodellen har ett justerat R2 på 0,352, vilket betyder att den oberoende 

variabeln och kontrollvariablerna beskriver den beroende variabeln med 35,2 %. 

Tabellen visar att det finns ett negativt (-0,014) och signifikant samband (0,006) mellan 

ESG och VOL, vilket stödjer författarnas första hypotes. Det negativa och signifikanta 

sambandet mellan CSP och finansiell risk är i linje med tidigare studier (Chang, Kim & 

Li, 2014; Harjoto & Jo, 2015; Jo & Na, 2012; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). 

Resultatet från regressionsanalysen visar därmed att det finns ett negativt samband även 

i en nordisk kontext. Detta innebär att det finns statistiska bevis som stödjer att nordiska 

företag med högre CSP har lägre finansiell risk.  

 

Resultatet visar att samtliga kontrollvariabler i regressionsmodellen är signifikanta. För 

det första så finns det ett negativt och signifikant samband mellan kontrollvariablerna 

LNASSETS (-0,491), ROA (-0,072), PB (-0,035) och DIV (-0,157) och den beroende 

variabeln VOL. Det betyder att det finns ett negativt samband mellan företags storlek, 

lönsamhet, marknadsvärde och direktavkastning och deras volatilitet av 

aktieavkastningar, vilket är i linje med författarnas förväntningar som baseras på 

tidigare studier. För det andra så finns det ett positivt och signifikant samband mellan 

kontrollvariablerna ΔASSETS (0,010), LEV (0,018) och LIQ (0,417) och den beroende 

variabeln VOL. Det betyder att det finns ett positivt samband mellan företags tillväxt, 

skuldsättningsgrad och aktielikviditet och deras volatilitet av aktieavkastningar, vilket 

även är i linje med författarnas förväntningar som baseras på tidigare studier. 

Anledningen till att samtliga kontrollvariabler är signifikanta beror på att de är 

inspirerade och noga utvalda från tidigare studier inom området, vilket har resulterat i 

en välkomponerad och stark modell. Då resultatet från robusta standardfel testet är likt 

resultatet från OLS så indikerar det att heteroskedasticiteten inte påverkade resultatet 

anmärkningsvärt i första testet. 

 

Författarna testar sedan huvudmodellen genom ett ytterligare test för att kontrollera hur 

starkt sambandet är mellan ESG och VOL. Huvudmodellen testas genom en 

paneldatamodell, antingen en fixed effects model eller random effects model. För att 

avgöra vilken modell av dessa som är mest lämplig i denna studie utför författarna ett 

Hausman-test. Författarna använder Hausman-testet för att avgöra om random effects 
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model ger mer konsekventa uppskattningar än en fixed effects model. Resultatet från 

Hausman-testet visas i Tabell 5.4 nedan. I Hausman-testet är nollhypotesen att random 

effects model är den lämpligaste modellen. Nollhypotesen förkastas då testet är 

signifikant med ett signifikansvärde under 0,05, vilket betyder att fixed effects model är 

den mest lämpliga i denna studie. Detta betyder att författarna kan konstatera att fixed 

effects model är den mest lämpliga modellen i denna studie då modellen ger mer 

konsekventa koefficienter än random effects model. Att fixed effects model är den mest 

lämpliga metoden att använda är i linje med författarnas förväntningar och tidigare 

studier resultat inom området (Oikonomou, Brooks & Pavelin, 2012; Sassen, Hinze & 

Hardeck, 2016).  

 

Hausman-test 

H0 Random Effects Model 

Chi2 (22) 51,660* 

Prob>chi2 0,000 

Tabell 5.4 Hausman-test för Modell 1 
* indikerar signifikans på en 5 % signifikansnivå 
 

Efter att författarna har utfört Hausman-testet och kommit fram till att fixed effects 

model är den mest lämpliga metoden så testas huvudmodellen som en fixed effects 

model. Fördelen med fixed effects model är att man får robusta resultat trots det finns 

heterogenitet då modellen tar hänsyn till baseffekten (Wooldridge, 2015, s. 265). Enda 

skillnaden mot huvudmodellen är att COUNTRY och INDUSTRY exkluderas, då dessa 

effekter tas hänsyn till av fixed effects model. Modellen som testas som fixed effects 

model presenteras nedan: 

 

VOLit = β0 + β1 × ESGit + β2 × LNASSETSit + β3 × ΔASSETSit + β4 × ROAit + β5 × 

LEVit + β6 × PBit + β7 × DIVit + β8 × LIQit + β9 × YEARt + εit 

Resultatet från fixed effects model presenteras i Tabell 5.5. F-värdet för fixed effects 

model är 5,320 och statistiskt signifikant, vilket bekräftar att fixed effects model är en 

användbar metod för huvudmodellen. Resultatet visar att det finns ett negativt (-0,015) 

och signifikant (0,029) samband mellan ESG och VOL. Detta stärker studiens resultat 
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och första hypotes då det även finns ett negativt och signifikant samband mellan CSP 

och finansiell risk när huvudmodellen testas i en fixed effects model.  

 

Variabler Icke-standardiserade 
koefficienter 

P-värde 

Intercept 24,496* 0,000 

ESG -0,015* 0,029 
LNASSETS -0,923* 0,005 

ΔASSETS 
 

0,006* 0,029 

ROA -0,050* 0,000 

LEV 0,021* 0,002 

PB -0,019 0,157 

DIV -0,176* 0,000 

LIQ -0,054 0,581 

YEAR inkluderad Ja  

Antal observationer 1574  

Antal företag 144  

F-värde 26,270* 
(0,000) 

 

F-värde för Fixed Effects 
Model 

5,320* 
(0,000) 

 

Tabell 5.5 Regressionsresultat för Modell 1 (Fixed Effects Model) 

* indikerar signifikans på en 5 % signifikansnivå 
 
 

Efter att huvudmodellen testats som OLS, robusta standardfel och fixed effects model 

så har författarna tagit hänsyn till samtliga antaganden och kan därmed konstatera att 

det finns ett negativt och signifikant samband mellan ESG och VOL. Författarna kan 

därmed acceptera hypotes 1. 

 

5.2.2 Ytterligare modeller 
Författarna bryter sedan ner ESG i de individuella måtten som mäter företags 

miljömässiga, sociala och styrningsmässiga prestationer i Modell 2-4. Författarna testar 

Modell 2-4 genom OLS för att kunna besvara hypotes 2-4, det vill säga om det finns ett 

negativt samband mellan miljömässiga (ENV), sociala (SOC) och styrningsmässiga 

(GOV) prestationer och finansiell risk på en individuell nivå. Författarna gör en OLS 
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först för att undersöka samband och kontrollera så det inte är problem med 

multikollinearitet, autokorrelation eller heteroskedasticitet. Resultatet från Modell 2-4 

regressionsmodeller presenteras i Bilaga 2 i Appendix. Först kontrolleras 

multikollinearitet genom att analysera variablernas toleransvärden. Sedan kontrolleras 

autokorrelation genom att göra ett Durbin-Watson test.  Sist kontrolleras 

heteroskedasticitet genom ett Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test. 

 

För det första så kan författarna konstatera att modellen inte har problem med 

multikollinearitet då toleransvärdena av variablerna är höga. De lägsta toleransvärdena 

för samtliga modeller är för LNASSETS. Dessa toleransvärden är 0,526 för Modell 2, 

0,486 för Modell 3 och 0,581 för Modell 4. Detta anser författarna inte är lågt då det 

inte är nära 0,10 som anses vara gränsen som indikerar hög multikollinearitet (Hair et 

al., 2014, s. 200). Författarna anser att modellen inte har problem med multikollinearitet 

då toleransvärdena inte är låga, samt att det inte fanns några höga bivariata 

korrelationer mellan de oberoende variablerna och/eller kontrollvariablerna (se s. 58).  

 

För det andra så kan författarna konstatera att modellen inte har problem med 

autokorrelation då värdena av Durbin-Watson testerna är 1,988 för Modell 2, 1,971 för 

Modell 3 och 1,971 för Modell 4. Detta anses vara nära 2 som betyder att det inte finns 

problem med autokorrelation (Brooks, 2008, s. 146; Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2016, s. 553). Värdet innebär att det inte finns problem med autokorrelation då 

residualerna inte är korrelerade med varandra över tid. 

 

För det tredje kan författarna konstatera att det däremot finns problem med 

heteroskedasticitet då resultatet i Breusch-Pagan / Cook-Weisberg testet visar så. 

Värdena av dessa tester är höga för samtliga modeller (517,630 för Modell 2, 550,440 

för Modell 3 och 514,050 för Modell 4) och statistiskt signifikanta. Nollhypotesen i 

detta test som innebär att det finns homoskedasticitet i modellen förkastas. Resultatet 

visar att det finns heteroskedasticitet i modellen precis som för huvudmodellen.  

 

Författarna väljer att inte analysera resultatet från OLS genomgående då det finns 

problem med heteroskedasticitet. Däremot kan man se att samtliga modeller är 

statistiskt signifikanta. Det finns även ett negativt och signifikant samband mellan SOC 
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och VOL. För att kunna analysera detta vidare väljer författarna att testa samtliga 

modeller genom robusta standardfel tester som tar hänsyn till att det finns 

heteroskedasticitet i modellerna. Resultatet från detta test presenteras Tabell 5.6 nedan. 

 

Variabler Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Intercept 17,651* 
(0,000) 

16,601* 
(0,000) 

17,748* 
(0,000) 

ENV -0,003 
(0,516) 

  

SOC  -0,017* 
(0,002) 

 

GOV   -0,003 
(0,616) 

LNASSETS -0,599* 
(0,000) 

-0,465* 
(0,000) 

-0,614* 
(0,000) 

ΔASSETS 
 

0,011* 
(0,020) 

0,010* 
(0,031) 

0,011* 
(0,020) 

ROA -0,075* 
(0,003) 

-0,072* 
(0,004) 

 

-0,076* 
(0,002) 

LEV 0,019* 
(0,005) 

0,019* 
(0,004) 

0,019* 
(0,004) 

PB -0,035* 
(0,026) 

-0,034* 
(0,027) 

-0,035* 
(0,025) 

DIV -0,157* 
(0,036) 

-0,155* 
(0,037) 

-0,158* 
(0,036) 

LIQ 0,398* 
(0,000) 

0,408* 
(0,000) 

0,401* 
(0,000) 

COUNTRY inkluderad Ja Ja Ja 

YEAR inkluderad Ja Ja Ja 

INDUSTRY inkluderad Ja Ja Ja 

R2 0,362 0,367 0,362 

Justerat R2 0,348 0,353 0,348 

F-värde 22,470* 
(0,000) 

22,460* 
(0,000) 

22,420* 
(0,000) 

Tabell 5.6 Regressionsresultat för Modell 2-4 (Robusta standardfel test) 

* indikerar signifikans på en 5 % signifikansnivå 
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Modell 2 testar sambandet mellan ENV och VOL, det vill säga sambandet mellan 

miljömässiga prestationer och finansiell risk. Denna modell är statistisk signifikant med 

ett F-värde på 22,470. Regressionsmodellen har ett justerat R2 på 0,348, vilket betyder 

att den oberoende variabeln och kontrollvariablerna beskriver den beroende variabeln 

med 34,8 %. Resultatet från Modell 2 presenteras i Tabell 5.6. Resultatet visar att det 

finns ett negativt (-0,003) och insignifikant samband (0,516) mellan ENV och VOL, 

vilket inte stödjer författarnas andra hypotes. Resultatet från Modell 2 indikerar att det 

inte finns något samband mellan företags miljömässiga prestationer och deras 

finansiella risk. Därmed motstrider studiens resultat från Bouslah, Kryzanowski och 

M’Zali (2013), vars studie visar att miljömässiga styrkor hos företag kan vara 

associerade med lägre finansiell risk. Däremot är resultatet i Modell 2 i linje med 

Sassen Hinze och Hardeck (2016), vars studie också fick ett insignifikant samband 

mellan ENV och VOL. Samtliga kontrollvariabler är signifikanta och deras samband 

med beroende variabeln är i linje med författarna förväntningar och tidigare studier. 

Kontrollvariablerna som är positiva eller negativa i huvudmodellen som visas i Tabell 

5.3 är även det i denna modell. Efter författarna tagit hänsyn till samtliga statistiska 

antaganden genom att testa Modell 2 både genom OLS och robusta standardfel kan de 

konstatera att det finns inte finns något samband mellan ENV och VOL. Författarna kan 

därmed förkasta hypotes 2. 

 

Modell 3 testar sambandet mellan SOC och VOL, det vill säga sambandet mellan 

sociala prestationer och finansiell risk. Denna modell är statistiskt signifikant med ett F-

värde på 22,460. Regressionsmodellen har ett justerat R2 på 0,353, vilket betyder att 

den oberoende variabeln och kontrollvariablerna beskriver den beroende variabeln med 

35,3 %. Resultatet från Modell 3 som presenteras i Tabell 5.6 visar att det finns ett 

negativt (-0,017) och signifikant samband (0,002) mellan SOC och VOL, vilket är i linje 

med författarnas tredje hypotes. Som man kan se i tabellen så har kontrollvariablernas 

koefficienter i Modell 3 inte förändrats särskilt mycket från huvudmodellen. Samtliga 

kontrollvariabler i Modell 3 är signifikanta och de variabler som är positiva eller 

negativa i huvudmodellen som visas i Tabell 5.3 är även det i denna modell. Resultatet 

är i linje med författarnas förväntningar och tidigare studier inom området som också 

har hittat ett negativt samband mellan sociala prestationer och finansiell risk (Bouslah, 

Kryzanowski & M’Zali, 2013; Sassen Hinze och Hardeck, 2016). Resultatet ger en 
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indikation att företags sociala prestationer (SOC) har en starkare påverkan på VOL än 

de individuella måtten ENV och GOV. Efter författarna tagit hänsyn till samtliga 

statistiska antaganden genom att testa Modell 3 både genom OLS och robusta 

standardfel kan de konstatera att det finns ett negativt och signifikant samband mellan 

SOC och VOL. Författarna kan därmed acceptera hypotes 3. 

 

Modell 4 testar sambandet mellan GOV och VOL, det vill säga sambandet mellan 

styrningsmässiga prestationer och finansiell risk. Denna modell är statistiskt signifikant 

med ett F-värde på 22,420. Regressionsmodellen har ett justerat R2 på 0,348, vilket 

betyder att den oberoende variabeln och kontrollvariablerna beskriver den beroende 

variabeln med 34,8 %. Resultatet från Modell 4 presenteras i Tabell 5.6, som visar att 

det finns ett negativt (-0,003) och insignifikant samband (0,616) mellan GOV och VOL, 

vilket inte stödjer författarnas fjärde hypotes. Resultatet från Modell 4 indikerar att det 

inte finns något samband mellan företags styrningsmässiga prestationer och deras 

finansiella risk. Det betyder att författarna inte kan dra några slutsatser angående 

sambandet mellan styrningsmässiga prestationer och finansiell risk. Därmed motstrider 

resultatet från Jiraporn et al. (2015) som visar att styrningsmässiga prestationer kan vara 

associerade med lägre finansiell risk. Däremot är det resultatet i Modell 2 i linje med 

Sassen Hinze och Hardeck (2016), vars studie också fick ett insignifikant samband 

mellan GOV och VOL. Samtliga kontrollvariabler är signifikanta och deras samband 

med den beroende variabeln är i linje med författarna förväntningar och tidigare studier. 

Kontrollvariablerna som är positiva eller negativa i huvudmodellen som visas i Tabell 

5.3 är även det i denna modell. Resultatet är inte i linje med författarnas förväntningar 

och den fjärde hypotesen. Detta indikerar att styrningsmässiga prestationer inte är den 

viktigaste delen av CSP för att förklara finansiell risk. Efter författarna tagit hänsyn till 

samtliga statistiska antaganden genom att testa Modell 4 både genom OLS och robusta 

standardfel kan de konstatera att det inte finns något samband mellan GOV och VOL. 

Författarna kan därmed förkasta hypotes 4. 

 

5.2.3 Teoretisk analys 
Författarna har gjort ett flertal tester för att testa sambandet mellan företags CSP och 

finansiell risk. Utöver detta har författarna även testat sambandet mellan företags CSP 
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på individuell nivå och finansiell risk. Författarna gör en teoretisk analys för att förklara 

resultaten från dessa samband som presenteras nedan. 

 

För det första så testade författarna deras huvudmodell för att förklara sambandet 

mellan företags CSP och finansiell risk. Resultatet är konsekvent och visar i samtliga 

tester ett negativt och signifikant samband mellan dessa variabler. Detta resultat innebär 

att företag med högt CSP har lägre finansiell risk i en nordisk kontext. En möjlig 

förklaring till detta är att det finns en djupgående tradition bland nordiska företag att 

arbeta med CSR och ta hänsyn till sina intressenter (Strand, Freeman & Hockerts, 

2015). Resultatet kan förklaras genom intressentteorin och riskhanteringsteorin, vilket 

indikerar att dessa teorier är applicerbara i en nordisk kontext. Detta samband kan 

förklaras genom intressentteorin som menar att företag som aktivt engagerar sig och 

arbetar med miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer har lägre ryktesrisk 

samtidigt som de är mindre benägna för legala risker samt risker för framtida 

regleringar inom området (Crane, Matten & Spence, 2014, s. 56; McGuire, Sundgren & 

Schneeweis, 1988). Sambandet kan även förklaras genom riskhanteringsteorin som 

menar att företag kan bygga upp moraliskt kapital som påverkar intressenternas lojalitet 

och företags legitimitet och deras varumärke. Intressenternas lojalitet och positiva 

attribut kan sedan minska den finansiella risken (Godfrey, 2005). Utöver detta kan 

resultatet förklaras av Waddock och Graves (1997) som menar att företag med högt 

CSP ses som en indikation att företagsledningen har god förvaltningskunskap och 

kompetens som medför bättre finansiell stabilitet.  

 

För det andra så testade författarna Modell 2 för att förklara sambandet mellan 

miljömässiga prestationer och finansiell risk. Resultatet visar ett insignifikant samband 

mellan miljömässiga prestationer och finansiell risk. Detta indikerar att företags 

miljömässiga prestationer inte är den viktigaste delen av företags CSP trots att det 

ständigt är på företagsagendan (World Economic Forum, 2017). En möjlig anledning 

till att det inte finns något samband kan bero på att de flesta företagen i Norden 

generellt arbetar mycket med miljömässiga frågor samt varit en starkt reglerad marknad 

(Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Den reglerade marknaden leder till att företag 

arbetar med implicit CSR, vilket betyder att de är reglerade att arbeta med miljömässiga 

frågor. En annan anledning till att det inte finns något signifikant samband mellan 
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företags miljömässiga prestationer deras finansiella risk kan bero på att det enskilda 

måttet av dessa variabler inte är lika starkt som det sammanslagna ESG-poänget. 

Sambandet mellan miljömässiga prestationer och finansiell risk hade möjligtvis 

påverkats annorlunda i en kontext där det inte är lika reglerat gällande företags 

miljöarbete. 

 

För det tredje så testade författarna Modell 3 för att förklara sambandet mellan sociala 

prestationer och finansiell risk. Resultatet visar ett negativt och signifikant samband 

mellan sociala prestationer och finansiell risk. Resultatet från Modell 2-4 med de 

individuella måtten av CSP och finansiell risk indikerar att företags sociala prestationer 

är den viktigaste delen av företags CSP för att förklara finansiell risk. Resultatet innebär 

att det finns statistiska bevis som stödjer att företag som har höga sociala prestationer 

har lägre finansiell risk. Detta innebär att företag som tar hänsyn till bland annat 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och samhällsrelationer har lägre finansiell risk. 

Anledningen att det finns ett negativt samband mellan företags sociala prestationer och 

finansiell risk kan bero på att företags sociala prestationer kan ha positiv påverkan på 

sitt rykte, varumärke samt arbetstagarlojalitet, vilket kan minska den finansiella risken 

(Freeman, 2010; Godfrey, 2005). 

 

För det fjärde så testade författarna Modell 4 för att förklara sambandet mellan 

styrningsmässiga prestationer och finansiell risk. Resultatet visar ett insignifikant 

samband mellan styrningsmässiga prestationer och finansiell risk. Detta indikerar att 

företags styrningsmässiga prestationer inte är den viktigaste delen av företags CSP för 

att förklara finansiell risk. En möjlig anledning till att det inte finns något samband 

bland företag i Norden kan bero på att god bolagsstyrning redan är så starkt 

implementerat i de nordiska företagen. Även beskrivande statistiken i denna studie visar 

att standardavvikelsen för styrningsmässiga prestationer är lägre i jämförelse med de 

andra individuella måtten av CSP. Detta indikerar att företag generellt har liknande 

styrningsmässiga prestationer, vilket gör det svårare att hitta samband med finansiell 

risk.  

 

Ur ett investeringsperspektiv så är samtliga resultat ytterst relevanta för både 

institutionella och privata investerare med ett nordiskt investerarfokus. Resultaten är 
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relevanta för riskaverta investerare som strävar efter en hållbar portfölj med en 

begränsad risk. Resultaten är främst relevanta för institutionella investerare, såsom 

allmänna pensionsfonder och statliga investeringsfonder som har en mer långsiktig 

investeringshorisont där man strävar efter en förutsägbar och stabil avkastning till en 

begränsad risk (Oikonomou, Brooks & Pavelin, 2012). Studiens resultat är även 

intressant för beslutsfattare inom området som genom initiativ och regleringar påverka 

transparensen av företags ESG-arbete. Studiens resultat som visar att företag med högt 

CSP har lägre finansiell risk är även intressant ur ett företagsperspektiv då det indikerar 

att företag som investerar i CSR har lägre finansiell risk. En lägre finansiell risk kan i 

sin tur ha en påverkan på andra faktorer såsom kapitalkostnad och kreditbetyg. Tidigare 

studier inom området har bevisat att företag som investerat i CSR och skapat starka 

relationer till sina anställda har lägre kostnad för externt kapital och ett bättre 

kreditbetyg (Attig et al., 2013; Bauer, Derwan & Hann, 2009; El Ghoul et al., 2011).  

 

5.3 Ytterligare tester och robusttester  
5.3.1 Resultat från de individuella länderna 
Författarna testar även sambandet mellan ESG och VOL för varje individuellt land i 

Norden genom en OLS-regression med sin huvudmodell. Med bakgrund att det finns 

fyra länder i studiens urval (Danmark, Finland, Norge och Sverige) blir det fyra olika 

tester med Modell 1 som är författarnas huvudmodell. Dessa tester görs som ett 

komplement till de tidigare testerna. Testerna utförs med data från 2002-2016 där den 

enda skillnaden är att dummyvariabeln COUNTRY utesluts, då endast ett land testas i 

taget. Resultatet från testerna presenteras i Tabell 5.7 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

71 

Variabler Danmark Finland Norge Sverige 

Intercept 10,996* 
(0,000) 

6,075 
(0,092) 

38,158* 
(0,000) 

14,042* 
(0,000)  

ESG -0,019* 
(0,031) 

0,004 
(0,726) 

-0,039* 
(0,011) 

-0,007 
(0,258) 

LNASSETS -0,100 
(0,601) 

0,208 
(0,389) 

-1,481* 
(0,000) 

-0,430* 
(0,000) 

ΔASSETS 
 

0,025* 
(0,014) 

0,015 
(0,167) 

0,006 
(0,349) 

0,009* 
(0,019) 

ROA -0,049* 
(0,016) 

-0,156* 
(0,000) 

-0,025 
(0,544) 

-0,076* 
(0,000) 

LEV -0,026* 
(0,020) 

0,005 
(0,739) 

0,098* 
(0,000) 

0,011 
(0,096) 

PB 0,016 
(0,704) 

0,002 
(0,991) 

-1,113* 
(0,000) 

-0,017 
(0,182) 

DIV 0,107 
(0,288) 

-0,244* 
(0,006) 

-0,271* 
(0,004) 

-0,106 
(0,077) 

LIQ 0,990* 
(0,003) 

0,859* 
(0,000) 

0,447* 
(0,027) 

0,334* 
(0,001) 

INDUSTRY 
inkluderad 

Ja Ja Ja Ja 

YEAR 
 inkluderad 

Ja Ja Ja Ja 

Antal 
observationer 

315 318 267 670 

Antal företag 28 25 24 67 

R2 0,490 0,460 0,511 0,402 

Justerat R2 0,440 0,402 0,453 0,374 

F-värde 9,847* 
(0,000) 

7,894* 
(0,000) 

8,908* 
(0,000) 

14,343* 
(0,000) 

Durbin-Watson 2,134 1,969 2,022 2,065 

Tabell 5.7 Regressionsresultat för de individuella länderna (OLS) 
* indikerar signifikans på en 5 % signifikansnivå 
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Danmark 

Huvudmodellen är statistiskt signifikant med ett F-värde på 9,847 när Danmark testas 

på individuell nivå. Modellen har ett justerat R2 på 0,440, vilket betyder att den 

oberoende variabeln och kontrollvariablerna beskriver den beroende variabeln med 44,0 

%. Resultatet som visas i Tabell 5.7 visar att det finns ett negativt (-0,019) och 

signifikant (0,031) samband mellan ESG och VOL bland de danska företagen när de 

testas på individuell nivå. Resultatet innebär att det finns statistiska bevis som indikerar 

att danska företag som har högt CSP har lägre finansiell risk även på en individuell 

nivå. En möjlig anledning till att danska företag som har högt CSP har lägre finansiell 

risk kan bero på det danska företagsklimatet. En ytterligare förklaring kan vara att det 

finns en lägre basvolatilitet i Danmark i jämförelse med Norge och Sverige, då 

interceptet är lägre och signifikant. Detta betyder att Danmark kännetecknas av lägre 

finansiell risk. Detta skulle möjligtvis kunna förklara sambandet mellan ESG och VOL. 

 

Finland  

Huvudmodellen är statistiskt signifikant med ett F-värde på 7,894 när Finland testas på 

individuell nivå. Modellen har ett justerat R2 på 0,402, vilket betyder att den oberoende 

variabeln och kontrollvariablerna beskriver den beroende variabeln med 40,2 %. 

Resultatet som visas i Tabell 5.7 visar att det finns ett positivt (0,004) och insignifikant 

(0,726) samband mellan ESG och VOL bland de finska företagen när de testas på 

individuell nivå. Resultatet innebär att det inte finns några statistiska bevis som visar att 

finska företag som har högt CSP har lägre finansiell risk på en individuell nivå. 

Anledningen till att författarna inte hittar ett negativt och signifikant samband mellan 

CSP och finansiell risk bland finska företag kan bero på flera saker. En möjlig 

anledning är att det inte finns ett tydligt samband mellan CSP och finansiell risk i det 

finska företagsklimatet. En annan mer naturlig anledning är författarnas urval som är 

väldigt begränsat på grund av tillgängligheten på ESG-data, vilket gör det svårt att hitta 

ett starkt samband mellan ESG och VOL. Ytterligare en möjlig förklaring till det 

insignifikanta sambandet kan bero på att det inte finns en basvolatilitet bland de finska 

företagen, då interceptet i modellen är lågt och insignifikant. Utöver interceptet 

bekräftas detta även av regressionsanalysen av huvudmodellen som visas i Bilaga 1 i 

Appendix där sambandet mellan Finland och VOL är insignifikant. Detta insignifikanta 

samband med finansiell risk samt att det inte finns en basvolatilitet bland de finska 
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företagen kan vara en anledning till att samband är svårare att bevisa jämfört med andra 

länder med högre finansiell risk. 

 

Norge  

Huvudmodellen är statistiskt signifikant med ett F-värde på 8,908 när Norge testas på 

individuell nivå. Modellen har ett justerat R2 på 0,453, vilket betyder att den oberoende 

variabeln och kontrollvariablerna beskriver den beroende variabeln med 45,3 %. 

Resultatet som visas i Tabell 5.7 visar att det finns ett negativt (-0,039) och signifikant 

(0,011) samband mellan ESG och VOL bland de norska företagen när de testas på 

individuell nivå. Resultatet innebär att det finns statistiska bevis som indikerar att 

norska företag som har högt CSP har lägre finansiell risk även på en individuell nivå. 

Anledningen till att författarna har hittat ett negativt och signifikant samband mellan 

ESG och VOL kan bero på flera saker. En möjlig anledning kan bero på det norska 

företagsklimatet. Ytterligare en möjlig anledning till det negativa sambandet kan bero 

på att de norska företagen kännetecknats av hög finansiell risk under tidsperioden. Detta 

kan man se då interceptet är högt och signifikant i jämförelse med de andra länderna. 

Utöver interceptet bekräftas detta även av regressionsanalysen av huvudmodellen som 

visas i Bilaga 1 i Appendix där sambandet mellan Norge och VOL är positivt och 

statistiskt signifikant. Denna högre finansiella risk kan vara en anledning till att 

samband är lättare att bevisa än för andra länder med mindre finansiell risk. Däremot 

kunde författarna även bevisa samband bland de danska som kännetecknas av lägre 

finansiell risk som nämnts tidigare. 

 

Sverige 

Huvudmodellen är statistiskt signifikant med ett F-värde på 14,343 när Sverige testas på 

individuell nivå. Modellen har ett justerat R2 på 0,374, vilket betyder att den oberoende 

variabeln och kontrollvariablerna beskriver den beroende variabeln med 37,4 %. 

Resultatet som visas i Tabell 5.7 visar att det finns ett negativt (-0,007) och 

insignifikant (0,258) samband mellan ESG och VOL bland de svenska företagen när de 

testas på individuell nivå. Resultatet innebär att det inte finns några statistiska bevis 

som visar att svenska företag som har högt CSP har lägre finansiell risk på en 

individuell nivå. Anledningen till att författarna inte hittar ett negativt och signifikant 

samband mellan CSP och finansiell risk bland svenska företag kan bero på flera saker. 
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En möjlig anledning är att det inte finns ett tydligt samband mellan CSP och finansiell 

risk i det svenska företagsklimatet. En annan mer naturlig anledning är författarnas 

urval som är begränsat på grund av tillgängligheten på ESG-data, vilket gör det svårt att 

hitta ett starkt samband mellan ESG och VOL. Däremot har Sverige ett större urval än 

de andra länderna, men urvalet är möjligtvis inte tillräckligt stort för att förklara detta 

samband. Det finns en signifikant basvolatilitet bland de svenska företagen likt de 

danska och finska företagen. Trots detta kan ett samband mellan CSP och finansiell risk 

förklaras i Sverige, vilket motstrider att basvolatiliteten påverkar resultatet. Detta gör i 

sin tur resultatet från de svenska svåranalyserat.  

 

5.3.2 Robusttester 
Författarna utför två robusttester med huvudmodellen för att analysera hur robust 

resultatet är och för att kunna säkerhetsställa sambandet mellan ESG och VOL. Med 

bakgrund till detta så utför författarna två tester där de testar hur robust sambandet 

mellan ESG och VOL är över tid. Författarna delar upp tidsintervallet över två 

tidsperioder, varav den första tidsperioden är mellan 2002-2007 medan den andra 

tidsperioden är mellan 2008-2016. Genom att testa huvudmodellen med en OLS-

regression under två tidsperioder så kan författarna analysera hur starkt sambandet 

mellan CSP och finansiell risk är i olika tidsperioder samtidigt som man kan analysera 

hur robust resultatet är. För den tidiga tidsperioden används 2002 som referensgrupp, 

medan för den sena tidsperioden används 2016 som referensgrupp. Resultatet 

presenteras i Tabell 5.8 nedan.  
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Variabler 2002-2007 2008-2016 

Intercept 18,372* 
(0,000) 

16,548* 
(0,000) 

ESG -0,020* 
(0,002) 

-0,013* 
(0,035) 

LNASSETS -0,422* 
(0,005) 

-0,525* 
(0,000) 

ΔASSETS 
 

0,013* 
(0,000) 

0,003 
(0,495) 

ROA -0,061* 
(0,003) 

-0,066* 
(0,000) 

LEV 0,007 
(0,389) 

0,027* 
(0,000) 

PB -0,143* 
(0,004) 

-0,022 
(0,165) 

DIV -0,191* 
(0,004) 

-0,116* 
(0,020) 

LIQ 0,178 
(0,214) 

0,475* 
(0,000) 

COUNTRY inkluderad Ja Ja 

YEAR  
inkluderad 

Ja Ja 

INDUSTRY 
inkluderad 

Ja Ja 

Antal observationer 508 1064 

Antal företag 144 144 

R2 0,386 0,364 

Justerat R2 0,355 0,347 

F-värde 12,169 
(0,000) 

21,163 
(0,000) 

Medelvärde 
VOL 

8,854 10,213 

   
Tabell 5.8 Regressionsresultat för olika tidsperioder (OLS) 
* indikerar signifikans på en 5 % signifikansnivå 
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Det första robusttestet genomförs på den tidiga tidsperioden (2002-2007), vars 

tidsperiod kännetecknas av tidsperioden innan den globala finanskrisen och har därmed 

lägre genomsnittlig volatilitet bland de nordiska företagen. Medelvärdet av VOL är 

8,854 för denna tidsperiod, vilket kan jämföras med 10,213 för den sena tidsperioden. 

Modellen för det första robusttestet är statistiskt signifikant för den tidiga tidsperioden 

med ett justerat R2 på 0,355, vilket betyder att den oberoende variabeln och 

kontrollvariablerna beskriver den beroende variabeln med 35,5 %. Resultatet 

presenteras i Tabell 5.8 visar att det finns ett negativt (-0,020) och signifikant (0,002) 

samband mellan ESG och VOL, för den tidiga tidsperioden. I den tidiga tidsperioden är 

kontrollvariablerna LEV och LIQ insignifikanta medan övriga kontrollvariabler är 

signifikanta. De signifikanta kontrollvariablernas koefficienter är fortfarande positiva 

(ΔASSETS), eller negativa (LNASSETS, ROA, PB och DIV) likt huvudmodellen, vilket 

är i linje med författarnas förväntningar. 

 

Det andra robusttestet genomförs på den sena tidsperioden (2008-2016), vars tidsperiod 

kännetecknas av tidsperioden under och efter den globala finanskrisen och har därmed 

högre genomsnittlig volatilitet bland de nordiska bolagen. Precis som nämnts ovan är 

medelvärdet av VOL högre för den sena tidsperioden (10,213) i jämförelse med den 

tidiga tidsperioden (8,854). Modellen för det andra robusttestet är statistiskt signifikant 

för den sena tidsperioden med ett justerat R2 på 0,347, vilket betyder att den oberoende 

variabeln och kontrollvariablerna beskriver den beroende variabeln med 34,7 %. 

Resultatet som visas i Tabell 5.8 visar att det finns ett negativt (-0,013) och signifikant 

(0,035) samband mellan ESG och VOL, för den sena tidsperioden. I den sena 

tidsperioden är ΔASSETS och PB insignifikanta medan övriga kontrollvariabler är 

signifikanta. De signifikanta kontrollvariablernas koefficienter är fortfarande positiva 

(LEV och LIQ) eller negativa (LNASSETS, ROA och DIV) likt huvudmodellen, vilket är 

i linje med författarnas förväntningar. 

 

Resultatet från de två robusttesterna indikerar att det finns ett robust samband över tid. 

Sambandet mellan ESG och VOL är lite starkare i den tidiga tidsperioden (-0,020), 

vilket kan jämföras med den sena tidsperioden (-0,013). Utifrån resultatet skulle 

sambandet mellan CSP och finansiell risk vara lite starkare i den tidiga perioden. Om 

detta indikerar att CSP är viktigare under stabilare tider vågar författarna inte dra några 
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slutsatser om. Hur som helst stärker detta resultatet i studien då man kan se att det finns 

ett negativt och signifikant samband under olika tidsperioder. Man kan också konstatera 

att resultaten från robusttesterna huvudsakligen är oförändrade mot när hela urvalet 

inkluderas, vilket är ett tecken på en hög robustnivå.  

 

5.3.3 Kausalitetstest 
Författarna har hittills endast kunnat konstatera samband mellan variabler, utan att 

några kausala samband har kunnat dras. För att förstå riktningen för ett kausalt samband 

mellan variablerna utför författarna Granger-kausalitetstest (Granger, 1969). Detta 

betyder att författarna kan konstatera vilka variabler som påverkar varandra. Författarna 

anser att det är relevant att undersöka om det finns ett kausalt samband mellan CSP och 

finansiell risk. Granger-kausalitetstest är i linje med hur tidigare studier också har 

använt sig av samma test för att kontrollera om det finns kausala samband (Bouslah, 

Kryzanowski & M’Zali, 2013; Chang, Kim & Li, 2014; Luo & Bhattacharya, 2009; 

Sassen, Hinze & Hardeck, 2016). 

 

Grangers-kausalitetstest används för att undersöka det lediga sambandet mellan de 

oberoende variablerna ESG, ENV, SOC och GOV och den beroende variabeln VOL. 

Detta görs genom att lagga variablerna, vilket gör det möjligt att undersöka hur 

sambandet mellan variablerna påverkas över tid. Laggade variabler innebär att en 

tidigare tidsperiod för variablerna används för att beskriva den beroende variabeln. 

Författarna väljer att lagga variablerna två gånger. Enligt Wooldridge (2010, s. 650) är 

det vanligaste tillvägagångssättet att lagga variablerna två gånger. För att göra ett 

Granger-kausalitetstest behöver författarna först utföra Panel Vector Autoregression 

(VAR) modeller. Dessa modeller testas även för att kunna analysera koefficienterna 

innan kausala samband dras. Författarna presenterar Panel VAR-modellerna nedan:  

 

VOLit = α0 + α1 × VOLit-1 + α2 × VOLit-2 + β1 × ESGit-1 + β2 × ESGit-2 + εit 
ESGit = γ0 + γ1 × ESGit-1 + γ2 × ESGit-2 + δ1 × VOLit-1 + δ2 × VOLit-2 + ϵit 

 

VOLit = α0 + α1 × VOLit-1 + α2 × VOLit-2 + β1 × ENVit-1 + β2 × ENVit-2 + εit 
ENVit = γ0 + γ1 × ENVit-1 + γ2 × ENVit-2 + δ1 × VOLit-1 + δ2 × VOLit-2 + ϵit 
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VOLit = α0 + α1 × VOLit-1 + α2 × VOLit-2 + β1 × SOCit-1 + β2 × SOCit-2 + εit 
SOCit = γ0 + γ1 × SOCit-1 + γ2 × SOCit-2 + δ1 × VOLit-1 + δ2 × VOLit-2 + ϵit 

 

VOLit = α0 + α1 × VOLit-1 + α2 × VOLit-2 + β1 × GOVit-1 + β2 × GOVit-2 + εit 
GOVit = γ0 + γ1 × GOVit-1 + γ2 × GOVit-2 + δ1 × VOLit-1 + δ2 × VOLit-2 + ϵit 

 

Sambanden mellan dessa variabler testas först i en Panel Vector Autoregression innan 

Granger-kausalitetstestet utförs. Anledningen till att författarna visar detta resultat beror 

på att den visar koefficienterna av variablerna, vilket gör att man kan se om det finns 

positiva eller negativa samband. Resultatet från detta test presenteras i Tabell 5.9 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

79 

Samband Koefficient P-värde 

ESG:s påverkan på VOL 
(Laggad 1 år) 

-0,155* 0,020 

ESG:s påverkan på VOL 
(Laggad 2 år) 

-0,049† 0,089 

VOL:s påverkan på ESG 
(Laggad 1 år) 

2,128* 0,013 

VOL:s påverkan på ESG 
(Laggad 2 år) 

0,814† 0,057 

ENV:s påverkan på VOL 
(Laggad 1 år) 

-0,083* 0,017 

ENV:s påverkan på VOL 
(Laggad 2 år) 

-0,058* 0,002 

VOL:s påverkan på ENV 
(Laggad 1 år) 

1,311* 0,000 

VOL:s påverkan på ENV 
(Laggad 2 år) 

0,087 0,630 

SOC:s påverkan på VOL 
(Laggad 1 år) 

-0,111* 0,035 

SOC:s påverkan på VOL 
(Laggad 2 år) 

0,045† 0,055 

VOL:s påverkan på SOC 
(Laggad 1 år) 

1,249* 0,000 

VOL:s påverkan på SOC 
(Laggad 2 år) 

0,292* 0,001 

GOV:s påverkan på VOL 
(Laggad 1 år) 

0,339 0,135 

GOV:s påverkan på VOL 
(Laggad 2 år) 

0,101 0,128 

VOL:s påverkan på GOV 
(Laggad 1 år) 

-1,954 0,237 

VOL:s påverkan på GOV 
(Laggad 2 år) 

-0,688 0,350 

Tabell 5.9 Panel Vector Autoregression 
* och † representerar signifikansnivåer av 5 respektive 10 %. 
 

Tabellen visar sambandet mellan olika mått av CSP och finansiell risk. Resultatet visar 

att ESG från föregående år påverkar VOL negativt (-0,155) på en femprocentig 

signifikansnivå. Likaså påverkar ESG för två år sedan VOL negativt (-0,049) på en 

tioprocentig signifikansnivå. Detta resultat indikerar att företags CSP påverkar den 

finansiella risken negativt. Detta är i linje med resultatet från regressionsanalysen. 

Tabellen visar även att VOL från föregående år påverkar ESG positivt (2,128) på en 
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femprocentig signifikansnivå.  Likaså påverkar VOL för två år sedan ESG positivt 

(0,814) på en tioprocentig signifikansnivå. Detta resultat indikerar att företag tenderar 

att arbeta med CSP efter tidsperioder som kännetecknas av hög volatilitet. En möjlig 

förklaring till att företag arbetar med CSP efter volatila tidsperioder kan bero på att de 

vill minska framtida risker och undvika skandaler kopplade till deras hållbarhetsarbete. 

Detta indikerar att det antingen kommer finnas ett enkelriktat eller dubbelriktat kausalt 

samband i Granger-kausalitetstest. 

 

Resultatet visar att ENV från föregående år påverkar VOL negativt (-0,083) på en 

femprocentig signifikansnivå. Likaså påverkar ENV för två år sedan VOL negativt (-

0,058) också på en femprocentig signifikansnivå. Detta resultat indikerar att företags 

miljömässiga prestationer påverkar den finansiella risken negativt. Tabellen visar även 

att VOL från föregående år påverkar ESG positivt (1,311) på en femprocentig 

signifikansnivå. VOL för två år sedan har ingen påverkan på ESG. Detta resultat 

indikerar att företag tenderar att arbeta med miljömässiga prestationer efter tidsperioder 

som kännetecknas av hög volatilitet. Detta indikerar att det antingen kommer finnas ett 

enkelriktat eller dubbelriktat kausalt samband i Granger-kausalitetstest. Däremot var 

sambandet mellan dessa variabler insignifikant i regressionsanalysen som gjordes 

tidigare. Författarna väljer att inte konstatera om det finns ett samband mellan dessa 

variabler, då testerna skiljer sig. 

 

Resultatet visar att SOC från föregående år påverkar VOL negativt (-0,111) på en 

femprocentig signifikansnivå. Likaså påverkar SOC för två år sedan VOL negativt (-

0,045) på en tioprocentig signifikansnivå. Detta resultat indikerar att företags sociala 

prestationer påverkar den finansiella risken negativt. Detta är i linje med resultatet från 

regressionsanalysen. Tabell 5.9 visar även att VOL från föregående år påverkar SOC 

positivt (1,249) på en femprocentig signifikansnivå. Likaså påverkar VOL för två år 

sedan SOC positivt (0,292) också på en femprocentig signifikansnivå. Detta resultat 

indikerar att företag tenderar att arbeta med sociala prestationer efter tidsperioder som 

kännetecknas av hög volatilitet. En möjlig förklaring till att företag förbättrar sina 

sociala prestationer efter volatila tidsperioder kan bero på att de vill minska framtida 

risker och undvika skandaler kopplade till deras hållbarhetsarbete. Detta resultat stärker 

resultatet från regressionsanalysen och indikerar att det finns ett robust samband mellan 
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dessa variabler. Detta indikerar att det antingen kommer finnas ett enkelriktat eller 

dubbelriktat kausalt samband i Granger-kausalitetstest. 

 

Resultatet visar att GOV från föregående år och för två år sedan inte har någon 

påverkan på VOL. Likaså påverkar varken VOL från föregående år eller för två år sedan 

GOV. Detta resultat indikerar att det inte finns något samband mellan företags 

styrningsmässiga prestationer och finansiell risk. Detta resultat är i linje med resultatet 

från regressionsanalysen och bekräftar att det inte finns något samband mellan dessa 

variabler. Detta indikerar att det inte kommer finnas något kausalt samband i Granger-

kausalitetstest. 

 

För att testa om det finns kausala samband mellan variablerna används Granger-

kausalitetstest. Författarna utför fyra separata kausalitetstest för respektive samband. 

Först undersöker författarna det kausala sambandet mellan ESG och VOL. Vidare utförs 

separata test för de individuella måtten ENV, SOC och GOV och den beroende 

variabeln VOL. I Tabell 5.10 presenteras resultaten från Granger-kausalitetstest 

(Granger 1969) där variablerna är laggade två gånger enligt Wooldridge (2010, s. 650) 

för samtliga VAR-modeller. 

 
 

Granger kausalitetstest under 
nollhypotes  

Chi2 P-värde Samband 
5 % 

Samband 
10 % 

ESG har ingen Granger påverkan på VOL  5,408 0,067† Enkelriktat kausalt 
samband på 5 % 

Dubbelriktat kausalt 
samband på 10 % 

VOL har ingen Granger påverkan på ESG 6,581 0,037* signifikansnivå signifikansnivå 

ENV har ingen Granger påverkan på VOL  9,822 0,007* Dubbelriktat kausalt 
samband på 5 % 

Dubbelriktat kausalt 
samband på 10 % 

VOL har ingen Granger påverkan på ENV 20,916 0,000* signifikansnivå signifikansnivå 

SOC har ingen Granger påverkan på VOL  4,694 0,096† Enkelriktat kausalt 
samband på 5 % 

Dubbelriktat kausalt 
samband på 10 % 

VOL har ingen Granger påverkan på SOC 6,077 0,048* signifikansnivå signifikansnivå 

GOV har ingen Granger påverkan på VOL  2,364 0,307 Inget kausalt 
samband  

Inget kausalt 
samband 

VOL har ingen Granger påverkan på GOV 1,800 0,407   

Tabell 5.10 Granger-kausalitetstest 

Variablerna som är använda i testet är laggade två gånger vilket innebär att två års fördröjning används. Symbolerna * och 
† representerar signifikansnivåer av 5 respektive 10 %. 
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Utifrån resultatet som presenteras i Tabell 5.10 kan författarna konstatera att det finns 

ett kausalt samband mellan ESG och VOL. Det första kausalitetstestet visar att det finns 

ett enkelriktat kausalt samband på femprocentig signifikansnivå, vilket innebär att VOL 

påverkar ESG, men inte tvärtom. Resultatet innebär att företags volatilitet för två år 

sedan har en positiv påverkan på företags ESG-poäng. Detta indikerar att företag 

tenderar att investera i CSP efter mer volatila tider. Däremot så finns det ett dubbelriktat 

kausalt samband på tioprocentig signifikansnivå. Det betyder att laggad ESG har en 

påverkan på VOL och även tvärtom. Det dubbelriktade kausala sambandet mellan ESG 

och VOL är i linje med Sassen, Hinze och Hardeck (2016).  

 

Utifrån det andra kausalitetstestet kan författarna se att det finns ett kausalt samband 

mellan ENV och VOL. Resultatet från kausalitetstestet visar att det finns ett dubbelriktat 

kausalt samband på femprocentig signifikansnivå. Det betyder att laggad ENV har en 

påverkan på VOL och även tvärtom. Däremot var detta samband insignifikant i 

regressionsanalysen, vilket gör att inga slutsatser kan konstateras angående detta 

samband. 

 

Utifrån det tredje kausalitetstestet kan författarna konstatera att det finns ett kausalt 

samband mellan SOC och VOL. Resultatet från kausalitetstestet visar att det finns ett 

enkelriktat kausalt samband på femprocentig signifikansnivå, vilket innebär att VOL 

påverkar SOC, men inte tvärtom. Resultatet innebär att företags volatilitet för två år 

sedan har en positiv påverkan på företags sociala prestationer. Detta indikerar att 

företag tenderar att förbättra sina sociala prestationer efter mer volatila tider. Däremot 

så finns det ett dubbelriktat kausalt samband på en tioprocentig signifikansnivå. Det 

betyder att laggad SOC har en påverkan på VOL och även tvärtom. I så fall påverkar 

även företags sociala prestationer för två år sedan finansiell risk. 

 

Utifrån det fjärde och sista kausalitetstestet kan man konstatera att det inte finns något 

kausalt samband mellan GOV och VOL. Resultatet från Granger-kausalitetstest visar att 

det finns ett något kausalt samband på någon signifikansnivå, vilket innebär att GOV 

inte påverkar VOL och inte heller tvärtom. Författarna kan konstatera att det inte finns 

något samband mellan styrningsmässiga prestationer och finansiell risk. 
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6 Slutsats 
Detta kapitel består av studiens huvudsakliga slutsatser där frågeställningarna 

besvaras. Därefter beskrivs studiens teoretiska och praktiska bidrag. Avslutningsvis 

diskuteras studiens begränsningar och framtida forskning. 

 

6.1 Huvudsakliga slutsatser 
Studien undersöker sambandet mellan CSP och finansiell risk med ett stort nordiskt 

urval med 1574 företagsobservationer som täcker tidsperioden 2002-2016. CSP 

operationaliseras genom ett ESG-poäng och företags finansiella risk operationaliseras 

genom standardavvikelsen av månatliga aktieavkastningar. Dessutom undersöker 

författarna sambandet mellan individuella måtten av CSP, det vill säga miljömässiga, 

sociala och styrningsmässiga prestationer, och finansiell risk. Tidigare forskning har 

främst fokuserat på USA och endast till viss del den europeiska marknaden och har 

endast funnit begränsade bevis på samband mellan CSP och finansiell risk. Med 

bakgrund till detta är författarnas studie den första som har studerat sambandet i en 

nordisk kontext, vilket innebär att författarna har fyllt forskningsgapet som funnits. 

Anledningen till att författarna valt att studera sambandet mellan CSP och finansiell 

risk i en nordisk kontext beror på att nordiska företag är ledande inom CSR-arbete i 

jämförelse med andra geografiska områden (Strand, Freeman & Hockerts, 2015). De 

nordiska länderna toppar ständigt de globala hållbarhetsindexen, vilket indikerar att 

nordiska företag är ledande inom området (SolAbility, 2017).  

 

Författarnas första huvudsakliga slutsats är att det finns ett negativt samband mellan 

företags CSP och finansiell risk bland nordiska företag utifrån författarnas empiriska 

tester. Resultatet från de empiriska testerna visar att det finns tydliga statistiska bevis 

som indikerar att nordiska företag som har högt CSP har lägre finansiell risk. 

Författarna kan konstatera att det föreligger ett starkt samband mellan företags CSP och 

finansiell risk efter de genomförda empiriska testerna. Utifrån det genomförda 

kausalitetstestet kan författarna konstatera att det finns ett kausalt samband mellan 

företags CSP och finansiell risk. Det är huvudsakligen den finansiella risken som 

påverkar företags CSP positivt. Däremot finns det även indikationer att båda har en 
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påverkan på varandra. Detta betyder att företags CSP även har en negativ påverkan på 

deras finansiella risk.  

 

Författarnas andra huvudsakliga slutsats är att det finns ett negativt samband mellan 

företags sociala prestationer och finansiell risk bland nordiska företag utifrån 

författarnas empiriska tester. Resultatet från de empiriska testerna innebär att det finns 

statistiska bevis som indikerar att nordiska företag som har höga sociala prestationer har 

lägre finansiell risk. Resultatet innebär också att företags sociala prestationer är den del 

av ESG-poänget som har störst påverkan på finansiella risken. Höga sociala 

prestationer handlar om företagsledningens engagemang och effektivitet för att 

upprätthålla företagets rykte med en respekterad affärsetik och en relation till samhället 

genom att vara en bra medborgare och ta ansvar för mänskliga rättigheter. Detta är en 

relevant faktor i en nordisk kontext som påverkar den finansiella risken.  

 

Utifrån det genomförda kausalitetstestet kan författarna konstatera att det finns ett 

kausalt samband mellan företags sociala prestationer och finansiell risk. Författarna kan 

konstatera att det föreligger ett starkt samband mellan företags sociala prestationer och 

finansiell risk efter de genomförda empiriska testerna. Utifrån det genomförda 

kausalitetstestet kan författarna konstatera att det finns ett kausalt samband mellan 

företags sociala prestationer och finansiell risk. Det är huvudsakligen den finansiella 

risken som påverkar företags sociala prestationer positivt. Däremot finns det även 

indikationer att båda har en påverkan på varandra. Detta betyder att företags sociala 

prestationer även har en negativ påverkan på deras finansiella risk. 

  

Författarnas tredje huvudsakliga slutsats är att det inte finns något signifikant samband 

mellan varken företags miljömässiga prestationer och finansiell risk eller företags 

styrningsmässa prestationer och finansiell risk bland nordiska företag utifrån 

författarnas empiriska tester. Utifrån de empiriska testerna kan man konstatera att det 

inte finns något samband mellan varken företags miljömässiga eller styrningsmässiga 

prestationer och den finansiella risken. Detta innebär att företags miljömässiga och 

styrningsmässiga prestationer inte är de individuellt viktigaste delarna av ESG-poänget 

för att förklara finansiell risk. Utifrån det genomförda kausalitetstestet kan författarna 

däremot konstatera att det finns ett kausalt samband mellan företags miljömässiga 
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prestationer och finansiell risk. Detta resultat motstrider resultatet från 

regressionsanalysen, vilket gör att författarna inte kan dra några slutsatser om det 

eventuella sambandet. Däremot kan författarna konstatera att det inte finns något 

kausalt samband mellan företags styrningsmässiga prestationer och finansiell risk. 

 

6.2 Teoretiska och praktiska bidrag 
Studiens första teoretiska bidrag är att författarnas studie har ökat förståelsen kring 

sambandet mellan CSP och finansiell risk bland nordiska företag. Att studera 

sambandet mellan CSP och finansiell risk är ett relativt nytt fenomen och därför behövs 

det ökad förståelse för detta inom området. Författarna har ett viktigt teoretiskt bidrag i 

och med att sambandet mellan CSP och finansiell risk inte tidigare studerats i en 

nordisk kontext.  

 

Studiens andra teoretiska bidrag är att studiens resultat stödjer antagandena från 

intressentteorin (Freeman, 2010) och riskhanteringsteorin (Godfrey, 2005) som 

förutsätter ett negativt samband mellan CSP och finansiell risk. Resultatet innebär 

därmed att intressentteorin och riskhanteringsteorin kan appliceras på den nordiska 

marknaden. Med utgångspunkt att intressentteorin kan appliceras på den nordiska 

marknaden innebär det att det kan finnas ett negativt samband mellan företags CSP och 

finansiell risk. Detta beror på att företag tillgodoser olika intressenters behov vilket i sin 

tur kan minska den finansiella risken. Med utgångspunkt att riskhanteringsteorin kan 

appliceras på den nordiska marknaden innebär att det kan finnas ett negativt samband 

mellan företags CSP och finansiella risk. Detta beror på att företag byggt upp moraliskt 

kapital, vilket motiverar intressenterna att vara mer lojala mot företag vilket i sin tur 

kan minska aktiens volatilitet då man är mindre benägna att reagera mot känsliga 

negativa nyheter. Studiens resultat stöds av både intressentteorin och 

riskhanteringsteorin. Författarna kan även konstatera att Managerial Opportunism 

Theory inte är applicerbar i en nordisk kontext, då resultatet visar ett negativt samband 

mellan företags CSP och finansiell risk. 

 

Studiens första praktiska bidrag är att fylla det forskningsgap som finns inom området 

genom att studera sambandet mellan CSP och finansiell risk i en nordisk kontext. Då 
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tidigare studier inom området huvudsakligen fokuserat på USA och till viss del hela 

Europa så kan författarna fylla det forskningsgap som finns i den nordiska kontexten.  

 

Studiens andra praktiska bidrag är att resultatet är ytterst relevant ur ett 

investeringsperspektiv. Studiens resultat indikerar att företag som tar sitt sociala ansvar 

och därmed har ett högt CSP har lägre finansiell risk. Med bakgrund till detta är det 

ytterst relevant för investerare, analytiker och förvaltare att integrera företags ESG-

arbete i en del av investeringsanalysen som i sin tur kan påverkar investeringsbeslutet. 

Resultatet är relevant för både institutionella och privata investerare som strävar efter 

en hållbar portfölj till en begränsad risk. För att företags intressenter skall kunna ha 

tillgång till tillförlitlig och relevant information om företags icke-finansiella 

information som exempelvis deras ESG-arbete, så kan det krävas att nya regleringar 

och initiativ på marknaden måste komma till. Med bakgrund till detta finns det ett 

behov till ökad öppenhet och större transparens gällande företags ESG-arbete. I en värld 

där det finns många globala hållbarhetsutmaningar som kan kopplas till företags ESG-

arbete så skapas det nya riskfaktorer för investerare som kanske inte har sett tidigare. 

Därför behövs det nya initiativ och regleringar på marknaden för att öka transparensen 

mellan börsen, företagen och investerarna. Nasdaq Nordics tog ett initiativ när de 

lanserade en guide gällande ESG-rapportering 2017, vilket kan vara ett första positivt 

steg i rätt riktning. Förutom att studiens resultat är relevant för investerare och 

beslutsfattare så finns det även indikationer på att det är relevant ur ett 

företagsperspektiv. Anledningen till detta är att studiens resultat indikerar att företag 

som investerar i CSR har lägre finansiell risk. En lägre finansiell risk för företag kan i 

sin tur komma att påverka andra faktorer såsom deras kapitalkostnad och kreditbetyg. 

Tidigare studier inom området har hittat indikationer som visar att företag som 

investerat i CSR och som har starka sociala prestationer har lägre kostnad för externt 

kapital och ett bättre kreditbetyg (Attig et al., 2013; Bauer, Derwan & Hann, 2009; El 

Ghoul et al., 2011; Ng & Rezaee , 2015). 

 

6.3 Begränsningar och framtida forskning 
Studiens första begränsning är tillgängligheten på data. Studien urval baseras på 

tillgängligheten på ESG-data, vilket gör att författarna själva inte aktivt kunnat välja ut 

vilka företag som inkluderas i studien. ESG-datan hämtas från Thomson Reuters 
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Datastream som endast erbjuder ESG-data för ett begränsat urval av företag på nordiska 

marknaden. Detta begränsar studiens urval till 144 företag över tidsperioden 2002-

2016.  

 

Studiens andra begränsning är att man i stor utsträckning förlitar sig på datan som 

Thomson Reuters Datastream erbjuder gällande måtten som mäter företags CSP. Men 

med bakgrund till att Thomson Reuters Datastream använts av tidigare forskning inom 

området och inom finansvärlden så förlitar sig författarna på datan. Ytterligare en 

förklaring till att författarna förlitar sig på datan är att den insamlade datan går igenom 

en verifieringsprocess där datan kontrolleras i olika steg och gör historiska jämförelser 

så anser författarna att de har tillräckligt förtroende för databasens kvalitet. 

 

Studiens tredje begränsning är att författarna endast använder ett riskmått. Den första 

anledningen till att man endast använder den finansiella risken, som är den totala risken, 

som riskmått beror på att studien är tidsbegränsad. Den andra anledningen beror på att 

datan som krävs för att räkna ut den systematiska och icke-systematiska risken är 

väldigt begränsad.  

 

Det första förslaget på framtida forskning är ha ett större fokus på företagsperspektiv 

genom att studera sambandet mellan företag CSP och deras kapitalkostnad och 

kreditbetyg i en nordisk kontext. Bakgrunden till detta är att forskning som studerar 

sambandet mellan företags CSP och deras kapitalkostnad och kreditbetyg är väldigt 

begränsad. Denna framtida forskning skulle vara ett bra komplement till författarnas 

studie och särskilt värdefull ur ett företagsperspektiv som strävar efter en låg finansiell 

risk, låg kostnad för externt kapital och ett högt kreditbetyg.  

 

Det andra förslaget på framtida forskning är att studera sambandet mellan företags CSP 

och finansiell risk i en annan kontext. Då författarnas studie är begränsad till ett 

nordiskt urval så skulle det vara intressant att undersöka sambandet mellan CSP och 

finansiell risk i ett annat geografiskt område. Eftersom tidigare studier inom området 

har haft ett starkt fokus på USA och Europa så hade varit intressant att studera 

sambandet i någon tillväxtmarknad där man förslagsvis kan inkludera utvecklingsländer 

i urvalet. Då denna studie fokuserat på en kontext som har hög global ranking inom 
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hållbarhet skulle en studie som fokuserar på länder med lägre ranking vara ett bra 

komplement. 

 

Det tredje förslaget på framtida forskning är att förslagsvis använda sig av flera olika 

typer av riskmått när man studerar sambandet mellan CSP och risk. Förutom att 

använda sig av den finansiella risken som är den totala risken så kan man dela upp den 

totala risken i systematisk och icke-systematisk risk.  
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Appendix 
 

Bilaga 1 - Regressionsresultat på huvudmodell (OLS) 
* indikerar signifikans på en 5 % signifikansnivå 
 

Variabler Icke-
standardiserade 

koefficienter 

P-värde Toleransvärde 

Intercept 16,811* 0,000  
ESG -0,014* 0,001 0,628 

LNASSETS -0,491* 0,000 0,495 
ΔASSETS 0,010* 0,001 0,867 

ROA -0,072* 0,000 0,778 
LEV 0,018* 0,001 0,708 
PB -0,035* 0,015 0,917 
DIV -0,157* 0,000 0,791 
LIQ 0,417* 0,000 0,810 

Danmark 0,389 0,222 0,656 
Finland 0,433 0,149 0,734 
Norge 2,773* 0,000 0,643 

Grundmaterial 1,015* 0,012 0,725 
Konsumentvaror -0,055 0,891 0,806 

Konsumentservice 1,002* 0,028 0,819 
Finans -1,078* 0,003 0,506 

Sjukvård -0,971* 0,020 0,681 
Olja och gas 1,164* 0,010 0,630 

Teknologi 2,176* 0,000 0,850 
Telekommunikation -1,296* 0,019 0,863 

Kraftförsörjning -0,199 0,872 0,932 
2002 1,030 0,105 0,709 
2003 -0,579 0,355 0,698 
2004 -2,358* 0,000 0,662 
2005 -1,835* 0,001 0,613 
2006 -1,185* 0,030 0,598 
2007 -0,375 0,486 0,583 
2008 5,450* 0,000 0,580 



 

 

 

 

100 

2009 4,562* 0,000 0,572 
2010 -0,366 0,484 0,595 
2011 0,321 0,536 0,586 
2012 1,030* 0,047 0,591 
2013 -1,104* 0,033 0,594 
2014 -0,736 0,149 0,581 
2015 0,562 0,257 0,558 

Antal observationer 1574   
Antal företag 144   

R2 0,366   
Justerat R2 0,352   

F-värde 26,103* 
(0,000) 

  

Durbin-Watson 1,989   
Breusch-Pagan / 
Cook-Weisberg 

550,440* 
(0,000) 
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Bilaga 2 - Regressionsresultat på Modell 2-4 (OLS) 
* indikerar signifikans på en 5 % signifikansnivå 
 

Variabler Modell 
2 

Tolerans- 
värden 
(ENV) 

Modell 
3 

Tolerans- 
värden 
(SOC) 

Modell 
4 

Tolerans- 
värden 
(GOV) 

Intercept 17,765* 
(0,000) 

 16,601* 
(0,000) 

 17,906* 
(0,000) 

 

ENV -0,003 
(0,437) 

0,663     

SOC   -0,017* 
(0,000) 

0,641   

GOV     -0,003 
(0,566) 

0,670 

LNASSETS -0,599* 
(0,000) 

0,526 -0,465* 
(0,000) 

0,486 -0,614* 
(0,000) 

0,581 

ΔASSETS 
 

0,011* 
(0,000) 

0,874 0,010* 
(0,001) 

0,869 0,011* 
(0,000) 

0,873 

ROA -0,075* 
(0,000) 

0,783 -0,072* 
(0,000) 

 

0,780 -0,076* 
(0,000) 

0,782 

LEV 0,019* 
(0,000) 

0,707 0,019* 
(0,000) 

0,714 0,019* 
(0,000) 

0,713 

PB -0,035* 
(0,013) 

0,917 -0,034* 
(0,015) 

0,917 -0,035* 
(0,014) 

0,917 

DIV -0,157* 
(0,000) 

0,791 -0,155* 
(0,000) 

0,791 -0,158* 
(0,000) 

0,791 

LIQ 0,398* 
(0,000) 

0,814 0,408* 
(0,000) 

0,815 0,401* 
(0,000) 

0,801 

Danmark 0,522 
(0,100) 

0,665 0,388 
(0,222) 

0,659 0,520 
(0,103) 

0,658 

Finland 0,335 
(0,263) 

0,742 0,332 
(0,264) 

0,744 0,344 
(0,734) 

0,734 

Norge 2,850* 
(0,000) 

0,630 2,753* 
(0,000) 

0,643 2,253* 
(0,000) 

0,649 

Grundmaterial 0,933* 
(0,021) 

0,724 1,074* 
(0,008) 

0,720 0,927* 
(0,022) 

0,723 

Konsumentvaror -0,132 
(0,744) 

0,808 -0,052 
(0,897) 

0,807 -0,128 
(0,751) 

0,803 

Konsumentservice 0,957* 
(0,036) 

0,820 1,004* 
(0,027) 

0,819 0,957* 
(0,036) 

0,820 

Finans -0,880* 
(0,019) 

0,491 -1,250* 
(0,001) 

0,478 -0,805* 
(0,024) 

0,536 

Sjukvård -1,058* 
(0,011) 

0,681 -0,874* 
(0,037) 

0,675 -1,033* 
(0,013) 

0,683 

Olja och gas 1,130 
(0,013) 

0,621 1,237* 
(0,006) 

0,629 1,202* 
(0,008) 

0,623 
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Teknologi 2,147* 
(0,000) 

0,849 2,203* 
(0,000) 

0,850 2,201* 
(0,000) 

0,842 

Telekommunikation -1,405* 
(0,011) 

0,863 -1,376* 
(0,012) 

0,865 -1,336* 
(0,017) 

0,847 

Kraftförsörjning -0,222 
(0,857) 

0,931 -0,161 
(0,896) 

0,932 -0,186 
(0,880) 

0,931 

2002 1,201 
(0,059) 

0,712 1,058 
(0,095) 

0,713 1,174 
(0,069) 

0,691 

2003 -0,348 
(0,577) 

0,705 -0,556 
(0,372) 

0,703 -0,372 
(0,557) 

0,685 

2004 -2,245* 
(0,000) 

0,663 -2,384* 
(0,000) 

0,661 -2,254* 
(0,000) 

0,658 

2005 -1,688 
(0,002)* 

0,611 -1,851* 
(0,001) 

0,613 -1,656* 
(0,003) 

0,618 

2006 -0,998 
(0,068) 

0,597 -1,199* 
(0,028) 

0,600 -0,968 
(0,075) 

0,604 

2007 -0,183) 
(0,733) 

0,585 -0,432 
(0,422) 

0,581 -0,153 
(0,774) 

0,591 

2008 5,606* 
(0,000) 

0,584 5,425* 
(0,000) 

0,581 5,615* 
(0,000) 

0,584 

2009 4,640* 
(0,000) 

0,573 4,506* 
(0,000) 

0,571 4,648* 
(0,000) 

0,573 

2010 -0,356 
(0,497) 

0,594 -0,460 
(0,379) 

0,593 -0,326 
(0,535) 

0,592 

2011 0,314 
(0,546) 

0,586 0,245 
(0,637) 

0,585 0,349 
(0,503) 

0,582 

2012 1,021* 
(0,050) 

0,591 0,960 
(0,064) 

0,591 1,047* 
(0,045) 

0,589 

2013 -1,110* 
(0,032) 

0,594 -1,154* 
(0,026) 

0,593 -1,092* 
(0,036) 

0,593 

2014 -0,695 
(0,175) 

0,581 -0,766 
(0,134) 

0,581 -0,693 
(0,176) 

0,581 

2015 0,599 
(0,228) 

0,558 0,546 
(0,271) 

0,557 0,594 
(0,232) 

0,558 

Antal observationer 1574  1574  1574  

Antal företag 144  144  144  

R2 0,362  0,367  0,362  

Justerat R2 0,348  0,353  0,348  

F-värde 25,660* 
(0,000) 

 26,244* 
(0,000) 

 26,648* 
(0,000) 

 

Durbin-Watson 1,988  1,971  1,971 
 

 

Breusch-Pagan / 
Cook-Weisberg 

517,630* 
(0,000) 

 550,440* 
(0,000) 

 514,050* 
(0,000) 

 

       

 


