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Sammanfattning 

I takt med en ökad efterfrågan på information, där den finansiella informationen inte anses 

vara tillräcklig för att tillfredsställa företagens alla intressenter, har ett växande intresse 

för företagens arbete och ställningstagande gällande hållbarhetsarbete vuxit fram. Den 

ökande efterfrågan har medfört att fler företag väljer att rapportera sitt hållbarhetsarbete 

för att tillgodose intressenters krav och intressen. Resultatmanipulering handlar i kontrast 

till detta om att vilseleda företagets intressenter. Intressen mellan företagsledningen och 

intressenterna kan skilja sig åt vilket kan ge upphov till en informationsasymmetri mellan 

parterna samt innebära att Corporate Social Responsibility (CSR) implementeras av 

flertalet olika anledningar. Tidigare forskning som har studerat sambandet mellan CSR 

och Earnings Management (EM) har inte enats om huruvida sambandet är positivt eller 

negativt, då resultaten har varierat. Detta har resulterat i följande problemformulering där 

vi utifrån tidigare forskning antar att ett samband kan observeras i nordiska länder:  

Finns det ett samband mellan EM och CSR i börsnoterade bolag i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland? Är det någon skillnad mellan svenska bolag mot norska, danska 

och finska bolag med avseende på EM respektive CSR? 

 

Studiens utgångspunkt är tidigare forskning och teorier som behandlar begreppen CSR, 

EM samt agentteorin, intressentteorin och CSR-pyramiden. Tidigare forskning om EM 

ligger till grund för att mäta förekomsten av diskretionära periodiseringar (DA) genom 

The Modified Jones model och utöver detta utmanar vi modellen med en alternativ 

beräkningsmetod. Grunden till studiens hypoteser och forskningsfråga utgörs av en 

kvantitativ metod med ett deduktivt angreppssätt, en objektivistisk kunskapssyn samt en 

positivistisk verklighetssyn. Datamaterialet har inhämtats från databasen Thomson 

Reuters Eikon och bearbetningen av denna information har sedan genomförts i Excel samt 

statistikprogrammen Minitab och STATA. Vidare har regressionsanalyser utförts med 

diskretionära periodiseringar som den beroende variabeln samt ANOVA-test för att 

undersöka skillnader i medelvärden mellan länderna i fråga om CSR-initiativ.  

 

Resultatet visar att det inte förekommer något samband mellan EM och CSR i 

börsnoterade bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland, då inga signifikanta resultat 

kan utläsas. I studien observerades däremot att det förekommer signifikanta skillnader i 

förekomsten av EM mellan länderna där förekomsten är lägst i svenska noterade bolag. 

Vidare påvisar resultatet att när ESG delas upp i Environmental, Social och Governance 

samt jämförs mot EM, finns inget generellt samband men på liknande sätt kan signifikanta 

skillnader observeras mellan länderna. Slutsatsen av studien är därför att variationen i EM 

inte kan förklaras av CSR, mätt i ESG-score, samtidigt som det förekommer 

genomsnittliga skillnader i EM mellan börsnoterade bolag i nordiska länder. 

 

Nyckelord: Earnings Management, Corporate Social Responsibility, Agent theory, 

Asymmetric Information, Stakeholder Theory, CSR-pyramiden. 
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Begreppsförklaring 

 

Accrual-based Earnings Management = Förkortat AEM, periodiseringbaserad 

resultatmanipulering. 

 

Corporate Social Responsibility = Förkortat CSR, företagets hållbarhetsansvar. 

 

Discretionary Accruals = Förkortat DA och på svenska översatt till diskretionära 

periodiseringar. DA är ett tecken på att EM kan förekomma och utgörs av skillnaden 

mellan företagets redovisade periodiseringar och de "normala" periodiseringarna som 

ett företag kan förväntas ha.  

 

Earnings Aggressiveness = En form av resultatmanipulering där företagets 

rapporterade resultat överskattas. 

 

Earnings Losses avoidance and Decrease avoidance = Resultatmanipulering för att 

undvika förluster eller nedgångar. 

 

Earnings Smoothing = Resultatutjämning för att minimera flukturerande intäkter 

mellan olika perioder. 

 

Earnings Management = Förkortat EM, Samlingsnamn för olika former av 

resultatmanipulering. 

 

ESG-score = Environmental Social Governance-score, mått som mäter företagets 

hållbarhetsarbete indelat i kategorierna miljö, samhälle och styrning. 

 

GRI = Global Reportive Initiative, oberoende internationell organisation som grundat 

den första globala standarden, GRI standard för hållbarhetsrapportering.  

 

Modified-Jones Model = Modell som mäter förekomsten av diskretionära 

periodiseringar, i studien förkortat DA.  

 

Real-activities Earning Management = Förkortat REM, operationell 

resultatmanipulering. 
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1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet redogörs bakgrunden till studien, tidigare forskningsresultat och 

slutligen presenteras studiens problemformulering, syfte och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 
Syftet med finansiell rapportering är att företagen på ett strukturerat sätt ska återge sin 

finansiella ställning och sitt finansiella resultat (IFRS, 2015, s. 277). Upprättade 

finansiella rapporter ämnas ge information om företagets finansiella ställning, resultat och 

kassaflöden användbara för olika intressenter vid ekonomiska beslut. Rapporteringen ska 

även inkludera företagsledningens förvaltning av tillgängliga resurser (IFRS, 2015, s. 

277). För att uppnå kravet ska finansiella rapporter innehålla information om företagets; 

tillgångar, skulder, egna kapital, intäkter och kostnader, vinster och förluster, kassaflöden 

samt tillskott av värdeöverföring till ägare i deras egenskap av ägare. Informationen syftar 

till att underlätta för användare av finansiella rapporter att förutsäga företagets framtida 

kassaflöden (IFRS, 2015, s. 277). Ytterligare ett krav som ställs på rapporteringen är att 

den ska ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, finansiella resultat och 

kassaflöden. För en rättvisande bild krävs exempelvis ett korrekt återgivande av 

transaktioners effekter och andra händelser förenliga med definitioner och 

redovisningsvillkor (IFRS, 2015, s. 278).  

 

En vanligt förekommande företeelse mellan ett företags intressenter och ledning är 

informationsasymmetri (Walker, 2013, s. 448). Ledningen i ett företag har tillgång till 

mer information gällande företagets finansiella ställning jämfört mot utomstående 

intressenter vilket skapar denna informationsasymmetri (Healy & Palepu, 2001, s. 405-

411). Detta innebär att företagsledningen har möjlighet att undanhålla och förvilla 

betydelsefull finansiell information, vilket gör det möjligt att manipulera resultatet. 

Resultatmanipuleringens bakomliggande syfte är att skapa felaktiga beslutsgrunder för 

andra företag och intressenter (Ge & Lennox, 2011, s. 183-185). Företag bör dock inte 

alltid vara helt transparenta med deras företagsinformation, då viss information kan skada 

företagets konkurrenskraft. Ledningen kan också använda den finansiella informationen 

för att uppnå framgång och utöka sin egen vinst (Hughes et al, 2007, s.706). 
 

Tidigare forskning (Graham et al., 2005) har identifierat ekonomichefernas syn på 

resultatet, som den huvudsakliga parameter utomstående intressenter beaktar. I chefernas 

anseende är de två viktigaste riktmärkena att uppfylla kvartalsresultat jämfört med 

föregående år samt analytikernas prognoser (Graham et al., 2005, s. 5-6). Att uppnå eller 

överträffa dessa riktmärken anses vara väldigt viktigt och företagsledare beskriver en 

avvägning mellan ett kortsiktigt bra resultat och att fatta investeringsbeslut som mer 

långtgående bidrar till värdeskapande (Graham et al., 2005, s. 5). Marknadens reaktioner 

när uppsatta earnings per share (EPS) inte uppfylls kan bevisligen förklaras av att 

intressenter tror att de flesta företag hittar möjligheter för att uppnå resultatmålen. När 

företag till följd av detta inte fullt når upp till förväntat resultat, kan det av utomstående 

tolkas som att företaget har dolda problem (Graham et al., 2005, s. 5). Om företagen 

utöver detta har indikerat ett bra resultat och därmed påverkat analytiker i deras 

prognoser, anses det vara ett tecken på att företaget har problem, med hänsyn till att de 

inte korrekt kan förutse sin egna framtid (Graham et al., 2005, s. 42-43).  

 

Vidare förklarar Graham et al. (2005, s. 5) att liknande scenarion skapar osäkerhet kring 

företagets framtid, vilket företagsledare anser påverkar aktievärdet negativt. Om företag 
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inte når upp till förväntat resultat eller om resultatet fluktuerar anses företaget vara 

riskfylld och denna osäkerhet kan i sin tur leda till en lägre aktiekurs. Chefer anser att 

marknaden har en tendens att misstolka eller överreagera på resultat och offentliga 

tillkännagivanden, vilket får till följd att företaget i största möjliga utsträckning strävar 

efter att uppfylla målen för att inte höja investerarnas misstankar och tvivel om företaget 

(Graham et al., 2005, s. 7). Av den anledningen är företagsledningen villiga att göra 

värdeuppoffringar för att uppfylla marknadens och investerarnas förväntade resultat samt 

undvika aktörernas reaktioner vid en underprestation. Studien genomförd av Graham et 

al. (2005, s. 47-50) fastslog att 78 % av observerade ekonomichefer skulle göra denna 

uppoffring, med motivering att finansmarknadens press och överreaktioner uppmanar 

beslutsfattare att uppnå resultatmått på bekostnad av långsiktigt värdeskapande. 

 

Denna argumentation bekräftas av Degeorge et al. (1999) som menar att när företaget inte 

fullt når upp till gränsvärden och riktlinjer används Earnings Management för att uppnå 

önskad vinning. Ett resultat som antingen ligger långt över eller under gränsvärdet, 

kommer att justeras för att underlätta realiserbara värden i framtiden. Vidare beskriver 

Degeorge et al. (1999, s. 8) att Earnings Management drivs av tre olika gränsvärden i 

inbördes ordning; 1. Rapportera positiva vinster, 2. Upprätthålla nuvarande prestation, 3. 

Möta analytikernas förväntningar. Vid användandet av Earnings Management 

uppkommer nuvarande vinning på bekostnad av kommande periods resultat. 

Korrigeringen i form av denna månads periodisering får därmed effekt på det framtida 

resultatet (Degeorge et al., 1999 s. 25-28). 

 

Dessa korrigeringar är således en metod för Earnings Management. Tidigare forskning 

(Teoh et al., 1998a, s. 64-67) har identifierat två huvudsakliga metoder att bedriva 

resultatmanipulering, Accrual-based (AEM) och Real Activities Earnings Management 

(REM). AEM kan definieras genom fyra komponenter: kortsiktiga diskretionära och icke-

diskretionära periodiseringar samt långsiktiga diskretionära och icke-diskretionära 

periodiseringar (Teoh et al., 1998a, s. 64-67).  

 

Vid manipulering av periodiseringar kan företagsledare justera resultatet i önskad riktning 

genom att utnyttja flexibiliteten inom ramen för redovisningsreglerna. REM, till skillnad 

från AEM, innebär en manipulation av den operativa verksamheten och det redovisade 

resultatet. Denna manipulering skapar en missvisande bild av företagets verksamhet då 

den av Roychowdhury (2006, s. 337) endast beskrivs påverka resultatet och inte den 

operativa verksamheten. Syftet med denna justering är enligt Roychowdhury (2006, s. 

337) att företagsledningen önskar vilseleda företagets intressenter genom att skapa en 

falsk bild av att specifika finansiella mål har uppnåtts i den operativa verksamheten. Ett 

exempel på reala aktiviteter är överproduktion som minskar kostnad sålda varor och leder 

till ett förbättrat resultat. På kort sikt kan detta innebära att finansiella mål uppfylls medan 

överproduktionen på längre sikt kräver lagerhållning som medför ökade lagerkostnader 

samtidigt som produkterna måste säljas i efterföljande perioder (Roychowdhury, 2006, s. 

337-338). 

 

Vidare beskriver Roychowdhury (2006, s. 337-338) att dessa aktiviteter inte 

nödvändigtvis bidrar till ökat värde trots att de möjliggör för ledningen att uppfylla 

finansiella mål. Metoder som exempelvis prisrabatter och minskning av diskretionära 

utgifter kan eventuellt vara optimala åtgärder under vissa ekonomiska omständigheter. 

Om företaget således i vidare utsträckning engagerar sig i dessa aktiviteter, det vill säga 

mer än normalt givet deras ekonomiska situation med målet att uppfylla eller överträffa 
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uppsatta mål, är det enligt Roychowdhury (2006, s. 337) ett tecken på REM. Denna typ 

av manipulering kan reducera företagsvärdet då agerandet för att öka periodens vinst, kan 

få en negativ effekt på kassaflödet i framtiden. Kraftigt sänkta priser för att öka 

försäljningsvolymen kan leda till att kunder i framtiden förväntar sig liknande rabatter, 

vilket i sin tur kan bidra till minskad marginal på försäljningen (Roychowdhury, 2006, 

s.337-338). Andra exempel på aktiviteter som är vanligt förekommande att manipulera är 

marknadsföringskostnader, forskning och utveckling samt personalutbildning (Graham, 

2005, s. 32-35; Roychowdhury, 2006, s. 338).  

 

Earnings Management (EM) är ett välstuderat forskningsområde och ämnet har varit 

aktuellt sedan det uppmärksammades på 60-talet (Henderson et al., 2013, s. 117). Tidigare 

forskning inom området har exempelvis fokuserat på att undersöka förekomsten av EM i 

olika länder, bakomliggande incitament, hur det används och affärshändelsers möjliga 

inverkan på detta. Burgstahler & Dichev (1997) menar att EM förekommer bland företag, 

då tidigare studier inom området har funnit bevis för detta. Vilka typer av företag som 

främst bedriver EM är däremot svårare att uttala sig om. Trots att ett fåtal studier särskiljer 

publika och privata företag finns indikationer och antaganden om att EM förekommer 

mer i publika företag jämfört med privata företag. Exempelvis beskriver DeAngelo et al. 

(1986) att företagets rapporterade resultat har en viktig påverkan på aktiepriset i publika 

bolag samt att ett rapporterat resultat som inte når upp till förväntan, kan leda till en 

nedgång i aktiepriset. Detta innebär att publika företag kan vara mer pressade till att 

uppvisa ett bra resultat. 

 

Initialt fokuserade tidigare studier (Comiskey & Mulford, 2002, s. 54) på mängden 

tillgänglig information för investerare, informationens omfattning samt informationens 

bidrag till företagets intressenter. Senare forskning kom att fokusera mer på vilka 

incitament företagsledningen hade till att bedriva EM (Teoh et al., 1998a, 1998b; Watts 

& Zimmerman, 1990), om det förekom och vid vilka tillfällen det nyttjades (Healy & 

Wahlén, 1999) samt vilka effekter EM hade på företaget (Roychowdhury, 2006). I 

dagsläget har fokus skiftats till att identifiera konsekvenser av EM genom periodiseringar 

och operativa aktiviteter (Gunny, 2010; Kothari et al., 2016; Zang, 2012) samt en mer 

fördjupad analys av företagens incitament till EM (Arthur et al., 2015; Cheng et al., 2016). 

Att tillfredsställa sina intressenters krav och önskemål gällande företagets drift kan ses 

som ett viktigt incitament för ledningen. Då Corporate Social Responsibility, eller 

hållbarhetsarbete, är ett aktuellt ämne har intressenternas intresse gällande företagens 

arbete och förhållningssätt till hållbarhetsarbete ökat. Detta betyder att företagen, för att 

kunna tillfredsställa sina intressenter, står inför nya utmaningar utöver att presentera 

tillfredsställande resultat. 

 

1.2 Hållbarhet 
Omvärldens oroligheter och oförutsedda händelser tvingar ledningen inom företag att 

förändra sitt synsätt på konkurrens och andra viktiga faktorer nödvändiga för företagets 

fortlevnad. Kärnä et al. (2003, s. 848-849) anser att utmaningar som följer dessa 

omvärldsförändringar är teknikutvecklingens hastighet, den ökade globaliseringen, 

förändringar i demografin samt övergången till ett mer kunskapsbaserat samhälle. Dessa 

utmaningar är exempel på några av de svårigheter som företagsledningen ställs inför vid 

beslutsfattande. För att behålla sin konkurrenskraft och utveckla en strategi som 

förbereder företaget inför kommande utmaningar krävs dessutom en bra relation med 

företagets intressenter (Kärnä et al., 2003, s. 848-849). 
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Hållbar utveckling introducerades och uppmärksammades internationellt under 80-talet 

(FN, u.å.). Idag kan begreppet delas in i tre huvudkategorier; ekologisk hållbarhet, social 

hållbarhet och ekonomisk hållbarhet (FN, u.å.). Världsnaturfonden WWF, menar att 

dagens fokus fortsätter att belysa den ekonomiska hållbarheten och att den ekologiska 

aspekten inte beaktas tillräckligt. Om den ekologiska hållbarheten fortsätter åsidosättas 

finns risk att den sociala och ekonomiska utvecklingen avtar. Ansvaret för en framtida 

hållbar utveckling delas av samhällets alla aktörer, från den enskilda individen till 

organisationer (WWF, 2018).  

 

Utgångspunkten i flertalet studier (Friede et al. 2015; Friedman, 1970; Goodpaster, 1991) 

har varit att försöka fastställa företagets primära ansvar. Friedman (1970) och Goodpaster 

(1991) anser att värdemaximering gentemot aktieägarna är företagets huvudsakliga syfte. 

Friede et al. (2015, s. 226-227) menar att fler intressenter måste inkluderas och att 

företaget därmed har ett utökat samhällsansvar. Även Elkington (1998, s. 20-22) 

argumenterar för att företagets ansvar innefattar mer än maximerad vinst. Han betonade 

att företaget, utöver de ekonomiska faktorerna, borde ta ansvar över de sociala och 

miljömässiga aspekterna.  

 

En vanligt förekommande benämning på företagets hållbarhetsansvar är Corporate Social 

Responsibility, förkortat CSR (Investopedia, 2018a). I en studie genomförd av Freeman 

och Hasnaoui (2011, s. 419) jämfördes fyra olika länder med syftet att öka den 

internationella förståelsen för CSR. Studien visade att CSR är ett svårdefinierat begrepp 

som skiljer sig både mellan och inom landets gränser. Vidare menar författarna att 

förståelsen för CSR beror på hur företaget uppfattar begreppet. Denna uppfattning kan 

variera på grund av många olika faktorer där kulturella skillnader, språk och politiska 

ståndpunkter är några exempel (Freeman & Hasnaoui, 2011, s. 439). Det finns emellertid 

inte någon specifik definition av CSR men begreppet kan beskrivas som ett etiskt 

ställningstagande gällande samhälle, miljö, mänskliga rättigheter och ett förhållande till 

rådande lagar (Bevan et al., 2011; Kärnä et al., 2003).  

 

År 1970 definierade Milton Friedman i en artikel publicerad i The New York Times, CSR 

enligt följande: 

“There is one and only one social responsibility of business — to use it resources and 

engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of 

the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or 

fraud.”  

 

Till skillnad från Friedman (1970) ansåg Jones (1980, s. 59) att ansvaret sträcker sig 

längre än vinstmaximering: 

“Corporate social responsibility is the notion that corporations have an obligation to 

constituent groups in society other than stockholders and beyond that prescribed by law 

or union contract.”   

 

Nedan följer en senare definition av Europeiska Kommissionen (2011): 

“The responsibility of enterprises for their impacts on society.”  

 

Carroll (1999, s. 269) menade att den tidiga litteraturen om CSR inledningsvis talade om 

social responsibility istället för Corporate Social Responsibility. En bakomliggande 

anledning antogs vara att dåvarande företag inte hade samma makt och inflytande. Tidig 

forskning inom CSR ämnade definiera vilket ansvar affärsmän och företag hade gentemot 
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samhället (Bowen, 2013; Davis, 1960; McGuire, 1963). Senare studier fortsatte utveckla 

definitionen av CSR (Sethi, 1975; Davis, 1973), mäta förekomsten och vidare studera 

ämnet (Drucker, 1984; Epstein, 1987; Jones, 1980) samt skapa teorier med utgångspunkt 

i tidigare studier och definitioner (Carroll, 1991; Freeman, 1984). Under de senaste åren 

har forskningen ändrat inriktning jämfört med föregående studier. Från att tidigare 

undersöka helhetsbilden av CSR fokuserar nyare studierna på att bryta ned begreppet i 

mindre beståndsdelar (Wang et al., 2016). Exempel på dessa studier är Diestre & 

Rajagopalan (2014), Jones et al. (2014) och Zavyalova et al. (2012).  

 

Innebörden av begreppet CSR har utvecklats över tiden, från att primärt fokusera på 

företagens värdemaximering gentemot aktieägarna, till att dess verksamhet ska ha ett 

ansvarstagande gentemot samhället. Detta innebär att företagen står inför nya utmaningar 

då det växande intresset för CSR kan medföra att företagens intressenter prioriterar andra 

åtaganden utöver det redovisade resultatet. Med detta som bakgrund är det möjligt att 

CSR skapar nya utmaningar för företagen, men också nya möjligheter, genom att använda 

CSR som ett verktyg för att tillfredsställa sina intressenters krav och intressen. 

 

1.3 Problemdiskussion  
Finansiella skandaler är ständigt ett aktuellt ämne som kan skada företagens trovärdighet 

samt bidra till en osäkerhet på marknaden. Under 2000-talet uppdagades flertalet 

bokföringsskandaler där Enron, Tesco och WorldCom beskrivs vara några av de mest 

uppmärksammade (Healy & Palepu, 2003; Ruddick & Kollewe, 2017; Tran, 2002). 

Liknande skandaler existerar även på den svenska marknaden där Eniro 2014 använde 

felaktiga periodiseringar för att manipulera resultatet (Leijonhufvud, 2014). 

 

Uppdagandet av finansiella skandaler har bidragit till att utveckla och inkorporera 

internationella styrsystem för bolagsstyrningen (Gras-Gil et al., 2016, s. 290). Syftet är 

att minska möjligheterna till EM samt öka tillförlitligheten i den finansiella 

rapporteringen. Den ökade reliabiliteten tillsammans med styrsystemen ämnar föra 

samman intressenternas och ledningens intressen (Gras-Gil et al., 2016, s. 290). Med syfte 

att förbättra sitt rykte kan företag välja att marknadsföra sitt samhällsetiska ansvar. Utöver 

detta kan företag enligt Martinez-Ferraro et al. (2016a) även använda CSR för att dölja 

EM eller ge en förskönande bild av verksamheten. Vidare argumenterar Martinez-Ferrero 

et al. (2016a) för att länder med ett starkare skydd för investerare är mer kritiska vid 

granskningen av CSR, då det kan användas för att dölja EM eller andra oegentligheter.  

 

För att kartlägga sambandet mellan EM och CSR genomförde Prior et al. (2008, s 171-

173) en studie där 593 företag i 26 länder observerades under åren 2002 – 2004. Studien 

visade en positiv relation mellan EM och CSR, det vill säga en ökning av engagemanget 

inom CSR innebar att EM också förekom i vidare utsträckning. Prior et al. (2008, s. 171-

173) beskriver att företagsledningen kan använda CSR som ett vilseledande verktyg för 

att upprätthålla relationen med företagets intressenter då resultatmanipulering 

förekommer. Gargouri et al. (2010, s. 320) fann liknande resultat och menar att kostnaden 

för CSR påverkar företagets resultat och ger företagsledningen incitament till EM. Gao 

& Zhang (2015, s. 125) drog slutsatsen att företag som utjämnar sina resultat och 

samtidigt har ett högt CSR-engagemang får en positiv effekt på företagets prestation. 

 

I kontrast till detta anser Hong & Andersen (2011) att företag med en hållbarhetsstrategi 

prioriterar sina långsiktiga intressentrelationer före en kortsiktig vinst. Dessa företag 

tenderar att i mindre utsträckning bedriva EM vilket leder till en högre kvalitet i den 
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finansiella rapporteringen (Hong & Andersen, 2011, s. 468-469). Ett korrekt redovisat 

resultat är förenligt med CSR-initiativ då båda strävar efter att uppfylla intressenternas 

behov (Hong & Andersen, 2011, s. 461-463). Prior et al. (2008, s. 172) instämmer med 

Hong & Andersson (2011) gällande vikten att tillgodose intressenternas behov då 

ledningens anseende kan skadas av EM. 

 

Chih et al. (2008, s. 195) har i en studie undersökt 1653 företag i 46 länder under en 10-

årsperiod. Studiens resultat visar ett positivt samband mellan CSR och EM i form av 

resultatutjämning och undvikande av resultatförluster. Tidigare studier utförda i Korea, 

Spanien och USA (Choi et al., 2013; Gris et al., 2016; Hong & Andersen, 2011) påvisar 

ett liknande samband där EM minskar vid förekomsten av CSR. En begränsning med 

dessa studier är att de är utförda i enskilda länder och därmed svåra att generalisera. 

  

Som tidigare nämnts omfattas företag av krav på finansiell rapportering. Sverige, Norge, 

Danmark och Finland ska alla rapportera enligt IFRS redovisningsstandard. Den 1:a 

januari 2017 ställdes hårdare krav på redovisning av företagens hållbarhetsarbete, detta 

efter ett riksdagsbeslut som grundar sig i ett EU-direktiv. I Sverige skärptes lagkravet 

ytterligare och inkluderar fler företag än direktivets minimikrav (FAR, u.å ; Regeringen, 

2016). I Danmark och Norge finns sedan tidigare krav1 på hållbarhetsrapportering. Detta 

krav gäller danska företag som har en balansomslutning på 143 miljoner danska kronor, 

en nettoomsättning på 286 miljoner och ett medeltal heltidsanställda på 250 stycken. I 

likhet med svensk lagstiftning krävs att minst två av dessa kriterier uppfylls. De norska 

företag som omfattas av lagstiftning och krav är bland annat bokföringsskyldiga noterade 

företag och publika aktiebolag (CSR Europe & GRI, 2017, s. 19, 31).  

 

Den 1: a juli 2018 introduceras nya ramverk för innehåll och upprättandet av 

hållbarhetsrapporten. Detta innebär att världens första globala standard för 

hållbarhetsrapportering införs och de tidigare reglerna vid namn G4, utgivna av Global 

Reporting Initiative (GRI) byts ut till GRI Sustainability Reporting Standards (GRI, 

2016). Det nya ramverket gör det möjligt för företag att vara mer transparenta vad gäller 

verksamhetens påverkan på ekonomi, miljö och samhälle. Vidare kommer ramverket 

underlätta för organisationers beslutsfattande och bidra till United Nations Sustainable 

Development Goals (GRI, 2016). Dessa innefattar 17 hållbarhetsmål som antogs av FN:s 

alla medlemlemsstater under 2015 (UN, 2018). 

 

Implementeringen av nya lagar och riktlinjer medför nya utmaningar för företagen. Med 

införandet av GRI Standard 2018 och Sveriges striktare lagstiftning gällande 

hållbarhetsredovisning, finner vi det intressant att undersöka relationen mellan EM och 

CSR i svenska börsnoterade bolag. Tidigare studier har undersökt förekomsten och 

sambandet mellan CSR och EM och kommit fram till motstridiga resultat. En begränsning 

med tidigare studier, exempelvis Choi et al. (2013), Gris et al. (2016) och Hong & 

Andersen (2011), är att de är utförda i enskilda länder och därmed svåra att generalisera. 

Utöver detta beskriver Gray et al. (2015, s. 852-853) att kulturella skillnader kan ha en 

påverkan på förekomsten av EM. Då det i dagsläget saknas jämförande studier mellan 

nordiska länder samtidigt som lagstiftningen utvecklas mot en mer gemensam standard 

har ett forskningsgap identifierats. Med detta som bakgrund tror vi att den fortsatta 

                                                           
1 Se § 99a Årsregnskabsloven för krav på hållbarhetsrapportering i Danmark och §3-3 c Regnskapsloven i 

Norge. 
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utvecklingen av gemensamma standarder, tillsammans med ovannämnda studier som 

påvisat ett negativt samband mellan CSR och EM, leder till att ett negativt samband kan 

observeras i norden. Vår avsikt är att undersöka börsnoterade företag i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland för att vidare studera förekomsten av EM, CSR och sambandet 

mellan dem. I förhållande till geografiskt läge, storlek och redovisningsregler är dessa 

länder likvärdiga vilket gör en jämförelse intressant och genomförbar. 

 

1.4 Problemformulering 
Finns det ett samband mellan EM och CSR i börsnoterade bolag i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland? Är det någon skillnad mellan svenska bolag mot norska, danska 

och finska bolag med avseende på EM? Är det någon skillnad mellan svenska bolag mot 

norska, danska och finska med avseende på CSR? 

 

1.5 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med studien är att kartlägga sambandet mellan EM och CSR. 

Vidare syftar studien till att undersöka om det finns någon skillnad mellan förekomst av 

EM i börsnoterade bolag med CSR-initiativ i Sverige jämfört med Norge, Danmark och 

Finland. Utöver detta kommer CSR, som mäts i ESG-score, delas upp i mindre 

beståndsdelar för att undersöka om det förekommer någon skillnad i strategi mellan 

länderna, i fråga om CSR-initiativ, där Sverige återigen jämförs mot övriga länder. 

 

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studier om sambandet mellan EM och CSR har genomförts på marknader runt om i 

världen. Ett av dessa bidrag kom från Kim et al. (2012, s. 790) som påvisade ett negativt 

samband mellan EM och CSR på den amerikanska marknaden och utöver detta, lämnade 

önskemål om fortsatta studier inom området. I norden finns i nuläget inga studier som 

bevisar att ett liknande samband existerar. Genom att undersöka förekomsten av EM i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland, sätta detta i relation till CSR och slutligen jämföra 

EM mellan länderna samt skillnader i CSR-initiativ, kartlägger vi sambandet på den 

nordiska marknaden. Studiens teoretiska bidrag blir därmed att bidra till den totala 

kunskapsbilden kring sambandet mellan EM och CSR i börsnoterade bolag i Sverige, 

Norge, Danmark och Finland samt hur nya gemensamma riktlinjer kan komma att 

påverka detta. Utifrån studiens resultat och slutsatser kan företagets intressenter 

uppmärksammas på företagens hållbarhetsarbete i relation till valet att 

resultatmanipulera, två begrepp som ur ett intressentperspektiv står i kontrast till varandra 

då olika intressentgrupper gynnas beroende på företagets prioriteringar.  

 

Utöver detta utmanar studien "The Modified Jones Model" genom att frångå modellens 

exakta uträkningar och komplettera med en beräkning baserad på företagets "Fixed 

assets". Det praktiska bidraget uppstår senare när denna alternativa beräkning analyseras 

och ställs mot originalmodellens tillvägagångssätt. Att beräkna EM utifrån två liknande 

metoder möjliggör en jämförelse mellan beräkningarna och kan vidare bidra till en 

utveckling av modellen alternativt styrka originalmodellens tillvägagångsätt, beroende på 

studiens resultat.  

 

Vidare ämnar studien bidra med nya beslutsunderlag för företagens intressenter som 

huvudsakligen riktas till investerare, lagstiftare och myndigheter inom respektive land. 

Företagets intressenter förlitar sig på finansiella rapporter och offentliga data vid 

ekonomiskt beslutsfattande. Med detta som bakgrund avser studien att bidra med en ökad 

transparens gällande företagets processer och strategier för att ge en rättvisande bild av 
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verksamheten och bidra till att beslut fattas på korrekta grunder. Detta uppnås genom att 

studera olika huvudområden inom begreppet CSR och jämföra dessa strategier mellan 

länderna. Då EM kan påverka det redovisade resultatet, både positivt och negativt, som 

utgör grunden för beskattning kan statliga myndigheter finna studien relevant. Ur 

lagstiftares perspektiv kan ett möjligt samband mellan EM och CSR vara av intresse då 

det kan ligga till grund för framtida riktlinjer och lagändringar inom redovisningen 

respektive miljö. Förslag till framtida forskning baseras på slutsatser och resultat från 

studien och presenteras i slutet av studien. 

 

1.7 Avgränsning 
Studien avgränsas till att endast inkludera börsnoterade aktiebolag i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland där företagets information utgör offentliga data tillgänglig via 

bland annat Thomson Reuters databas. Med hänsyn till studiens omfattning gör vi 

bedömningen att privata bolag inte kan observeras då manuell hantering och bedömning 

av CSR-arbetet blir för tidskrävande. Vidare avgränsar vi oss från att inkludera Island i 

studien då landet har få börsnoterade bolag där en stor del är finansiella bolag (Nasdaq, 

2018). För att säkerställa att valda finansiella modeller kan användas har data samlats in 

från åren 2012 till 2017. Den tid och de resurser som finns tillgängliga för studien gör att 

vi avgränsat oss till att använda data för denna period. De företag som ingår i målgruppen 

kommer vidare att begränsas av den information som finns tillgänglig om CSR i form av 

ESG-score. 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
De utgångspunkter som ligger till grund för studien kommer i detta avsnitt att presenteras 

och motiveras för att uppmärksamma läsaren på de perspektiv som vidare använts i 

studien. Kapitlet innehåller författarnas förståelse, ämnesval, kunskapssyn, 

verklighetssyn, forskningsansats, metod, litteratursökning och avslutningsvis 

uppmärksammas läsaren på källkritik samt ställningstagandet gällande etiska aspekter. 

 

2.1 Förförståelse 
Thurén (2007, s. 58) menar att tidigare kunskap och erfarenhet ingår i förförståelsen och 

att vår verklighetsuppfattning påverkas av mer än våra sinnen. Denna förförståelse kan 

påverka verklighetsbilden undermedvetet (Thurén, 2007, s. 58). Vidare menar Thurén 

(2007, s. 60) att förförståelse inte kan betonas tillräckligt då alla våra upplevelser, tankar 

och tycken grundar sig i denna förståelse. Med hänsyn till att denna förförståelse påverkar 

såväl vardag som vetenskapliga utgångspunkter, följer nedan en genomgång av våra 

tidigare erfarenheter för att ge läsaren en transparent förståelse av författarna till studien. 

 

Vår gemensamma förförståelse grundar sig i utbildning vid Handelshögskolan vid Umeå 

universitet där vi båda studerat sju terminer. Efter grundläggande terminer innehållande 

företagsekonomi, statistik, nationalekonomi och juridik valde båda författarna att läsa 

redovisning på C-nivå. Efter detta genomförde Karl en utbytestermin med fokus på 

management och finansiering medan Julia hade praktik på en redovisningsbyrå. Med 

erhållen kunskap om redovisningsprinciper och tillhörande regelverk har vi fått en 

teoretisk grund gällande rådande förhållningssätt inom redovisning. Kurserna har 

dessutom berört hållbarhetsarbete samtidigt som Handelshögskolan vid Umeå universitet 

under vår studietid blev hållbarhetscertifierad. Utöver detta har vi fördjupat oss i juridik 

med kurser i beskattningsrätt och handelsrätt och under sista året studerades finansiering 

och management på varsitt håll.  

 

Den praktiskt erhållna förförståelsen innehåller arbetslivserfarenhet från tidigare 

anställningar och semestervikariat inom ekonomi där arbetsuppgifter berört både 

redovisning och bokföring. Detta medför att vi utöver vår teoretiska grund erhållit olika 

kunskaper och perspektiv, vilket vi anser vara ett bra utgångsläge för studiens 

genomförande. Tidigare erfarenheter har bidragit till en ökad förståelse för de valda 

finansiella modellerna, hur de används, vilken data som är nödvändig för studiens 

genomförande samtidigt som den generella datainsamlingen har underlättats. Vi är 

medvetna om att vår förförståelse kan komma att påverka genomförandet av studien både 

positivt och negativt samtidigt som våra olika perspektiv kan bidra till diskussioner och 

ett mer objektivt tillvägagångssätt.  

 

2.2 Ämnesval 
Med en inblick i redovisning och olika förhållningsregler väcktes ett intresse att vidare 

studera företagens vilja att vilseleda intressenter för egen vinning. Förlitar sig intressenter 

blint på finansiella rapporter och företagets kommunikation? Med hänsyn till att media 

idag har en stark påverkan på samhället och att hållbarhet på senare tid uppmärksammats 

mer och mer fanns även ett intresse att studera detta område. Då ämnet både är relevant 

och avgörande för en framtida hållbar utveckling och Handelshögskolan vid Umeå 

universitet därutöver tilldelats en hållbarhetscertifiering, ville vi inkludera detta i vår 

studie. Kopplingen mellan EM och CSR växte därmed fram då CSR ur ett 

intressentperspektiv är ett positivt initiativ medan EM å andra sidan handlar om att 
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vilseleda företagets intressenter i önskad riktning. Kan det finnas något samband mellan 

dessa två motstridiga begrepp och om samband finns, är det positivt eller negativt? 

Tidigare forskare har inte varit eniga om kopplingen, vilket fick oss att på egen hand vilja 

söka samband i Sverige och våra närmsta grannländer. 

 

2.3 Kunskapssyn och verklighetssyn 
Vad som ska anses vara kunskap inom ett ämne berörs av den kunskapsteoretiska 

frågeställningen (Bryman, 2011, s. 29). Epistemologin berör frågan om den sociala 

verkligheten bör studeras utifrån naturvetenskapens verklighetsbild, metoder och 

principer. Då studien syftar till att identifiera ett möjligt samband mellan EM och CSR i 

Sverige mot jämförda nordiska länder med hjälp av offentligt tillgängligt data, utgår vi 

ifrån ett positivistisk perspektiv. Thurén (2007, s. 18) och Jacobsen (2002, s. 31) beskriver 

att kunskap är något vi bildar genom sinnen och logik vilket gör det möjligt att empiriskt 

undersöka all fakta. Thurén (2007, s. 17) menar att grunden till säker kunskap är baserad 

på verifierbar information. Detta uppnås genom att forskaren får ignorera sina förutfattade 

meningar och kvar blir då en kärna av säker kunskap som utgör grunden för vetenskapen. 

I vår studie används en mängd olika observationer och rapporterad företagsdata vilket 

innebär att korrekt information är väsentlig för studien slutsatser. Positivismen som 

grundar sig i naturvetenskapen har ett förhållningssätt som kritiskt granskar omvärlden 

genom att undersöka och granska omständigheter innan en slutsats kan dras (Thurén, 

2007, s. 18). Andersson (2014, s. 21-28.) redogör också för naturvetenskapens grund från 

matematiken och betonar vidare att statistik idag är ett kännetecken för positivism. I 

enlighet med detta kommer vi att utforma hypoteser utifrån befintlig teori samt genomföra 

empiriska tester på insamlat datamaterial. Då studien utgår ifrån detta tillvägagångsätt är 

en positivistisk kunskapssyn med en objektiv utgångspunkt vårt vetenskapliga perspektiv. 

 

Jacobsen (2002, s. 30) menar att valet av verklighetssyn är av vikt för studien. Vidare 

menar Bryman (2011, s. 35) att det inom ontologin finns två centrala synsätt på hur 

verkligheten tolkas av individerna, objektivism och konstruktionism. Han beskriver det 

objektivistiska synsättet som att individer och andra aktörer i det sociala sammanhanget 

inte har någon påverkan på verkligheten. I kontrast till detta beskrivs konstruktionismen 

som att aktörer i det sociala sammanhanget och deras samspel med varandra, skapar och 

förändrar verkligheten (Bryman, 2011, s. 36-37).  

 

Den verklighetssyn som tillsammans med vår positivistiska kunskapssyn är mest förenlig 

med studien är objektivism. Detta då finansiell information i form av 

redovisningsinformation och information om CSR, inhämtas från Thomson Reuters 

Eikon. Med antagandet att verkligheten är konstant och att studien inte kommer ha någon 

yttre påverkan från företag eller andra aktörer, kan vi dra slutsatser utifrån insamlad data. 

Andersson (2014, s. 117) menar att positivismen betonar värderingarnas betydelse och att 

det är viktigt att uppmärksamma denna medvetenhet. Inom positivismen både kan och 

bör värderingar samt ståndpunkter särskiljas från fakta (Andersson, 2014, s. 117). Under 

arbetets gång kommer vi följaktligen sträva efter att bortse från våra förutfattade 

meningar och förförståelse som kan påverka objektiviteten i studien. Då vår studie ämnar 

undersöka möjliga samband utifrån rapporterad data samt utifrån denna information 

generalisera resultatet till populationen, är en objektiv verklighetssyn att föredra. Med 

fokus på att kartlägga sambandet och inte företagens eller bolagsstyrningen 

bakomliggande incitament, styrning eller strategi kan observerad data anses vara 

oberoende då samtliga företag i målgruppen redovisar efter liknande lagar och regler. 
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Vår studie ämnar undersöka om det föreligger ett samband i förekomsten av EM i 

förhållande till deras CSR-arbete i Sverige kontra delar av norden, med hjälp av Modified 

Jones Model. Detta är en välrenommerad modell för att mäta AEM (Martinez-Ferrero et 

al., 2016a, s. 312). Genom användandet av denna modell får vi fram mätbara och 

jämförbara resultat, vilket bidrar till en ökad objektivitet i studien.  

 

2.4 Forskningsansats  
Valet av forskningsansats beror på forskarnas kunskaps- och verklighetssyn. En deduktiv 

inriktning innebär att teorier prövas medan en induktiv metod genererar nya teorier utifrån 

studiens resultat (Bryman, 2011, s. 40). Med hjälp av tidigare forskning och teorier formas 

hypoteser vid en deduktiv ansats, det vill säga antaganden om ett visst förhållande eller 

samband som i nästa steg undersöks gentemot verkligheten (Thurén, 2007, s. 29). På 

liknande sätt ligger våra teorier och studier inom respektive område samt kopplingen 

mellan EM och CSR till grund för denna studies hypotesbildande. Ackermann (1970, s. 

v) menar att den moderna deduktiva logiken är ett smart sätt för att undersöka 

pålitligheten i en variation av olika matematiska argument. Han menar att för att få en 

uppfattning om hur denna moderna logik kan appliceras på praktiska problem, är 

matematik ett bra instrument för att öka potensen av ett argument (Ackermann, 1970, s. 

3). Hong & Andersson (2011) utgick från att det fanns ett samband mellan EM och CSR 

och utvecklade hypoteser för att förklara relationen. Då vår studie ämnar undersöka 

huruvida det finns en skillnad i förekomsten av EM i utvalda länder, är det deduktiva 

angreppssättet en passande metod. Med bakgrund i detta, samt att befintliga teorier utgör 

grunden till utformningen av de valda hypoteserna, kommer studiens slutsatser baseras 

på resultatet av hypotesprövningarna. 

 

2.5 Forskningsmetod  
Beroende på tidigare samband mellan teori, forskning, kunskapssyn och verklighetssyn 

beskriver Bryman (2011, s. 40) en förgrening i forskningsstrategi mellan antingen en 

kvantitativ forskningsmetod eller en kvalitativ. För att genomföra vår studie krävs tillgång 

till rapporterad finansiell data och information om företagens hållbarhetsarbete, 

information och data som antingen kan erhållas genom en kvantitativ eller kvalitativ 

metod. Den kvantitativa strategin innebär att en mängd data samlas in och analyseras och 

detta synsätt inkluderar en naturvetenskaplig kunskapssyn, en objektiv uppfattning om 

verklighet samt att valda teorier testas empiriskt. Forskning som i motsats till 

kvantifiering betonar muntliga ord och diskussioner, kritiserar naturvetenskapen och 

resulterar i bildandet av egna teorier, utgör den kvalitativa metoden (Bryman, 2011, s. 40-

41). 

 

Martinez-Ferrero et al. (2016a) har i en studie samlat in data från 26 länder och använt 

Modified Jones Model för att studera och dra slutsatser om EM och CSR baserat på en 

femårsperiod. På liknande sätt genomförde Prior et al. (2008) en kvantitativ studie 

grundad på information från 593 företag för att undersöka sambandet. Vår studie har sin 

grund i föregående tillvägagångsätt och utgår från offentlig data där beräkningar används 

för att undersöka sambandet mellan CSR och EM mellan åren 2012 - 2017. I och med att 

studiens metod kan härledas från tidigare forskning och inte tolkar individens 

verklighetsuppfattning, stämmer vårt tillvägagångsätt väl överens med den kvantitativa 

strategin i relation till en deduktiv forskningsansats. Den typ av EM vi valt att inrikta oss 

på, Accrual-based kan upptäckas och beräknas med hjälp av bland annat Modified Jones 

Model. Denna strategi kommer underlätta för kartläggningen av sambandet mellan EM 

och CSR samt ge oss möjlighet att jämföra olika beräkningsmodeller. Tillvägagångssättet 
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ger oss dessutom möjlighet att bryta ned hållbarhetsbegreppet i mindre beståndsdelar. En 

kvantitativ metod lämpar sig att använda då vi i studien är beroende av en stor mängd 

information i form av företagens hållbarhetsarbete samt finansiell information och 

nyckeltal för att beräkna EM. Genom att samla in denna information från en databas och 

utgå ifrån offentliga uppgifter minskar risken för felaktiga tolkningar och subjektiva 

bedömningar. Utöver detta skulle intervjuer och kontakt med företag och dess ledning 

kunna medföra att felaktig information distribueras och tidsåtgången resultera i ett mindre 

antal observationer. För att data ska vara jämförbar och inte inrymma någon yttre 

påverkan från manuell bearbetning, är det en fördel att offentlig informationen inhämtas 

samt att insamlingen sker från en och samma databas. 

 

Vid en kartläggning av sambandet mellan REM och CSR hade övervägningen mellan en 

kvantitativ och kvalitativ metod varit mer komplex. Till skillnad från AEM är REM som 

tidigare nämnt svårare att upptäcka och handlar delvis om operativa överväganden i den 

dagliga verksamheten, åtgärder som exempelvis kan innebära minskad 

marknadsföringsbudget eller ökad produktion. En kvalitativ metod skulle innebära 

intervjuer med bland annat företagens ekonomiansvarige och externa revisorer för att 

försöka tolka och förstå nyttjandet av EM i förhållande till deras CSR-initiativ. 

Kvalitativa intervjuer skulle lämpa sig bättre vid exempelvis studier av företagens 

incitament till EM eller uppföljning och granskning av rapporterat hållbarhetsarbete. 

Denna metod skulle i vårt fall bli alltför tidskrävande då studien syftar till att jämföra 

sambandet i Sverige mot tre andra länder, samtidigt som observationerna blir färre och 

bristen på objektivitet minskar möjligheten att dra slutsatser om populationen. Mot denna 

bakgrund och vår tidsram anser vi att en kvantitativ metod både ökar studiens reliabilitet 

och generaliserbarhet.   

 

2.6 Tvärsnittsanalys 
I enlighet med tidigare studier (Gras-Gil et al., 2016; Martinez-Ferrero et al., 2016a; Prior 

et al., 2008) som med hjälp av Modified Jones Model har undersökt förekomst och 

samband av EM, där den finansiella informationen har sammanställts från ett 

tidsintervall, har vi valt att använda oss av en tvärsnittsstudie. Denna metod innebär att 

kvantifierbar data analyseras och samlas in vid en bestämd tidpunkt, från mer än ett 

tillfälle för att kartlägga variablernas samband (Bryman, 2011, s. 64; Saunders, 2012, s. 

669). Vidare menar Bryman (2011, s. 64) att tydliga direktiv gällande relationen mellan 

de jämförda variablerna är den huvudsakliga fördelen vid användandet av kvantifierbar 

data, vilket utgör grunden i en tvärsnittsanalys. I kontrast till detta kan en longitudinell 

design mer djupgående användas till att förklara relationen mellan undersökta variabler 

samt förändringen över tid (Bryman, 2011, s. 69). Genom att studera och jämföra 

förändringen över tid möjliggör en longitudinell analys identifieringen av återkommande 

mönster samt, till viss del, prognostisering av framtidsutsikter (Saunders, 2012, s. 527).  

 

Enligt Smith (2011, s. 53) bör metodvalet grundas i utformningen av studien, dess syfte 

och den information som finns tillgänglig. Med detta som bakgrund anser han att det inte 

finns några generella riktlinjer tillämpbara vid metodvalet. Om studiens syfte hade varit 

att kartlägga utvecklingen av EM över tid och dra slutsatser om den bakomliggande 

orsaken, hade exempelvis en longitudinell design varit att föredra. Bryman (2011, s. 69) 

argumenterar att denna typ av analys är både kostsam och tidskrävande. Med hänsyn till 

vår aktuella tidsram och begränsade resurser och då studien ämnar undersöka möjliga 

skillnader i samband mellan utvalda länder i kontrast till en jämförelse över tid, anser vi 

att en tvärsnittsstudie är mer applicerbar. 
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2.7 Litteratursökning och källkritik  
 

2.7.1 Litteratursökning  

När en studie ska utföras är det viktigt med relevant litteratur. Litteraturen har flera viktiga 

funktioner då den kan användas som bakgrund, referensram och utgöra en grund för 

studiens tillvägagångssätt (Hart, 2001, s. 2-3; Hartman, 2003, s. 48). En grundlig 

litteratursökning genererar en möjlighet till att finna ett forskningsgap inom det valda 

området samt undvika replikation (Hart, 2001, s. 3). David & Sutton (2016, s. 64) 

argumenterar att ett bra första steg är att utgå från nyare fackgranskade artiklar, 

avhandlingar och rapporter inom det valda ämnet. De menar att dessa källor är mer 

aktuella och ger en övergripande bild av forskningsområdet. 

Den sökmotor som primärt har använts för att finna relevant information till studien är 

Business Source Premier, en databas tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek. Utöver 

denna sökmotor har även Google Scholar, Google samt sökfunktionen vid Umeå 

universitetsbibliotek använts för att finna information. 

Litteratursökningen började med nyckelord som Earnings Management och CSR för att 

skapa en grundläggande uppfattning om ämnet. Efter att vi skapat oss en generell 

uppfattning, utfördes en fördjupad sökningen för att finna tidigare forskning, teorier och 

litteratur inom området. Nyckelorden kombinerades då med sökord som till exempel 

“Accrual Management”, “Hållbarhetsredovisning”, “Theories”, “Agency theory” 

"Sustainability","ESG", "Hållbarhetsutveckling", "CSR responsibilities" "Framework", 

och "Modified Jones Model" vilket resulterade i en mängd intressant litteratur inom 

ämnet. Tabell 1 visar exempel på nyckelord som använts vid litteratursökningen. Utifrån 

detta har ytterligare sökningar gjorts för att hitta mer specifik litteratur inom valda ämnen, 

teorier och områden. Dessa sökningar har hänvisat oss vidare till nyckelord och referenser 

från tidigare forskning.  

 

Tabell 1: Lista över nyckelord vid litteratursökningen i Business Source Premier. 

Nyckelord: Antal 
träffar: 

Utökat med: Antal  
träffar: 

Utökat med: Antal 
träffar: 

Earnings 

management 

62 006 Theories 4 443 CSR 57 

Earnings 

management 

62 006 Accrual  

Management 

1 429 CSR 11 

Earnings 

management 

62 006 Agency Theory 383 CSR 7 

CSR 27 515 Theories 3 393 Triple Bottom Line 69 

CSR 27 515 Financial 

Reporting 

702 Earnings 

Management 

62 

CSR 27 515 ESG-score 233 Measure 8 

 

Från respektive sökning i tabell 1, har de träffar som kan utläsas i kolumnen längst till 

höger genererat tidigare studier och teorier relevanta för vår studie. Sökningarna 

sorterades för att endast inkludera vetenskapliga artiklar. Artiklar som finns bland dessa 

träffar har vidare gett oss en inblick i ämnet samt legat till grund för egen 
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kunskapsinlärning och bidragit till fördjupade sökningar. För att försäkra oss om 

reliabiliteten i den använda litteraturen har vi som utgångspunkt strävat efter information 

från primärkällor. En stor del av den använda litteraturen är hämtad från fackligt 

granskade vetenskapliga artiklar från välrenommerade tidskrifter. En mer ingående 

förklaring och diskussion om detta följer i avsnittet om källkritik. 

 

2.7.2 Källkritik 

För att bedöma de källor som har använts i studien har vi utgått från källkritiska principer 

beskrivna av Thurén (2013, s. 7-8). Han menar att det finns fyra simpla principer för att 

säkerställa källornas kvalitet; Äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Nedan 

följer en förklaring av principerna samt hur väl studien uppfyller dessa. 

Med äkthet menas att källan är äkta och stämmer överens med vad den utger sig för att 

vara (Thurén, 2013, s. 7). Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna som är omnämnda i 

studien är fackligt granskade och publicerade i ansedda tidskrifter som exempelvis 

Journal of Financial Economics, Journal of Business Ethics, Journal of Accounting and 

Economics, Journal of Business Research, The Academy of Management Journal och är 

citerade av senare författare. De böcker som har använts i studien är relevant 

studentlitteratur och facklitteratur inom ämnet och vi anser att dessa uppfyller kravet om 

äkthet. I de fall sekundärkällor har använts har primärkällan kontrollerats för att 

säkerställa autenciteten och att källan uppfyller kraven för källkritik. 

Tidssamband är principen om att tiden som har passerat mellan en studie och källan till 

denna är relevant. Det finns större skäl till att tvivla på en källa om en längre tid har 

passerat enligt Thurén (2013, s. 7). I vår studie har nyare forskning och studier 

eftersträvats i största möjliga utsträckning. Äldre källor som förekommer har använts för 

att förklara bakgrunden till EM och CSR. Tidiga teorier, som fortfarande är relevanta och 

citerade i dagsläget, har också använts i studien. Med detta som bakgrund anser vi att 

kravet för tidssamband uppfylls i studien. 

Med principen oberoende menas att källan inte ska vara påverkad av tolkningar (Thurén. 

2013, s. 8). För att uppfylla detta krav har, som tidigare nämnts, primärkällor använts i 

första hand. Sekundärkällor förekommer i studien då den är nödvändig för att samla in 

företagsunik information till uträkningen av EM och CSR. Utöver detta har 

sekundärkällor använts i enstaka fall och främst i förklarande syfte av begrepp och 

metoder. 

Tendensfrihet betyder att källan inte ska ge upphov till en tvivelaktig verklighetsbakgrund 

på grund av en persons subjektiva värderingar (Thurén, 2013, s. 8). Denna princip är svår 

att säkerställa fullt ut då det alltid finns en risk att forskare kan ha outtalade motiv bakom 

en studie. I de fall det finns en risk för att informationen från källan är vinklad har vi 

kontrollerat den noggrant genom att kritiskt granska studiens syfte och finansiering samt 

jämfört informationen med andra liknande studier. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Detta avsnitt inleds med en introduktion av för studien, relevanta teorier. Därefter följer 

en fördjupad förklaring av EM och CSR där tidigare studier och incitament presenteras 

innan en genomgång av studier om sambandet mellan EM och CSR presenteras. I 

teoriavsnittets avslutande del motiveras studiens hypoteser.  

  

3.1 Agentteorin 
Jenssen & Meckling (1976, s. 308) beskriver att agentteorin kan beskrivas som en konflikt 

som uppstår mellan företagsledningen och företagets ägare. De menar att principalen 

(aktieägarna) anlitar agenten (företagsledningen) och ger dem auktoritet att fatta beslut 

för deras räkning. Bakgrunden till denna konflikt är att företagets ledning fattar viktiga 

beslut kring hur företagets verksamhet ska bedrivas, medan de som i slutändan påverkas 

av dessa beslut är ägarna. Jensen & Meckling (1976, s. 308) argumenterar att detta kan 

leda till en informationsasymmetri mellan parterna, då det finns incitament för ledningen 

att handla på eget bevåg för att uppfylla personliga intressen, vilket missgynnar företagets 

ägare. Eisenhardt (1989, s. 61) menar att ägarnas brist på kunskap gällande ledningens 

handlingar kan ge upphov till agent-relaterade problem inom företaget. Vidare kan denna 

asymmetri leda till kostnader för ägarna, i form av olika övervakningsåtgärder av 

ledningen. Trots att det är nästintill omöjligt att helt och hållet undvika kostnader 

relaterade till agent-principal relaterade problem finns det åtgärder som ägarna kan vidta 

i förebyggande syfte för att minska dessa. Enligt Eisenhardt (1989, s. 61) kan aktieägarna 

erbjuda agenten bonusar som grundar sig i prestationsrelaterade mått. Författaren 

(Eisenhardt, 1989, s. 61) menar att detta leder till att principalen för över en del av risken 

till agenten i förebyggande syfte. Ägarna kan också införa övervakningsåtgärder för att 

minska ledningens frihet vid beslutsfattande, förse ledningen med incitament att styra 

deras beslut i önskad riktning samt försöka att sammanlänka ledningens intressen med 

deras egna (Jenssen & Meckling, 1976, s. 308).  

 

I likhet med Jensen & Meckling (1973) menar Hill & Jones (1992, s. 131-132) att det 

finns en informationsasymmetri mellan agenten och principalen, då ledningens insyn i 

verksamheten kan utnyttjas genom att agenten verkar i sitt egenintresse. Hill & Jones 

(1992) argumenterar vidare att företagsledningen borde inkluderas som företagets övriga 

intressenter och därmed räknas som principaler. Konflikten som uppstår mellan agenten 

och principalen ses som den viktigaste meningsskiljaktigheten att lösa. Forskarna menar 

därför att ett företag består av olika intressenter med intressen som skiljer sig åt. Dessa 

meningsskiljaktigheter ger upphov till konflikter mellan de olika intressenterna där Hill 

& Jones (1992, s. 133) anser att företagets ledning ska ta beslut som gynnar företagets 

intressenter. 

 

Beatty & Harris (1999, s. 299) menar att agentteorin, med dess informationsasymmetri, 

är en anledning till uppkomsten av EM. De anser i enlighet med Jensen & Meckling 

(1973) samt Hill & Jones (1992) att företagsledningen besitter mer information gällande 

företagets operativa verksamhet och beskriver att detta kan leda till ökade kostnader för 

företaget. Författarna hänvisar dessa kostnader till att asymmetrin mellan ledningen och 

ägarna kan leda till en mer kostsam finansiering, en felaktig bild av aktiepriset och att 

ledningen kan ignorera investeringar med positivt nuvärde (Beatty & Harris, 1999, s. 

299). I kontrast till detta menar Falck & Heblich (2007, s. 253) att ledningen kan undvika 

att ta sig an investeringar med negativa nuvärden. De argumenterar att en kortsiktig 

kompensationsstruktur leder till kortsiktiga beslut gällande företaget som i sin tur gynnar 

ledningen i form av kompensationer. Författarna menar exempelvis att CSR-investeringar 
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kan ha mer långsiktiga mål för företaget och därmed ett negativt nuvärde om ledningen 

fokuserar på kortsiktiga mål. Ledningen kan därför undvika dessa investeringar då de inte 

ser någon personlig vinning med hållbarhetsarbetet. Om aktieägarna har mera långsiktiga 

planer för företagets framtid kan detta skapa konflikter mellan dem och ledningen (Falck 

& Heblich, 2007, s. 253). 

 

Martinez-Ferrero et al. (2016b) fann i deras studie bevis för att företagets CSR-

redovisning minskar asymmetrisk information inom företaget. De beskriver att 

aktieägarna kan använda denna CSR-redovisning som ett komplement till finansiella 

rapporter, då dessa vanligtvis saknar information om företagets ansvarstagande inom de 

sociala och miljömässiga ståndpunkterna. Detta leder till en minskning av 

informationsasymmetrin som har sin bakgrund i agentrelaterade problem (Martinez-

Ferrero et al., 2016b).  

 

Agentteorin belyser den informationsasymmetri som finns mellan företagets ägare och 

dess ledning. Då företagets ledning, intressenter och aktieägare kan se verksamhetens 

beslutsfattande och ändamål ur olika perspektiv, kan detta medföra konflikter. 

Informationsasymmetri inom företaget är en av de bakomliggande anledningarna till 

uppkomsten av EM (Beatty & Harris, 1999, s. 299; Healy & Wahlen, 1998, s. 366) vilket 

gör agentteorin relevant för vår studie. Tidigare forskning har påvisat ett positivt samband 

mellan agentteorin och CSR, där informationsasymmetrin minskar med ett högre CSR-

engagemang, rapportering av CSR bidrar med mer information till företagets intressenter 

och investerarskydd samt att CSR-initiativ minskar agentproblemen (Ferrell et al., 2016; 

Martinez-Ferrero et al., 2015; Wang et al., 2017). I kontrast till detta drog Kruger (2015) 

slutsatsen att problem relaterade till agentteorin, kan leda till att positiva nyheter om 

företagets hållbarhetsansvar tolkas negativt ur investerarsynpunkt. Då 

informationsasymmetrin har en koppling till både CSR och EM bidrar det med ett 

underlag för studiens syfte och slutsatser. Denna koppling anses vara av betydelse då vi 

ämnar undersöka sambandet mellan CSR-rapportering i förhållande till EM i nordiska 

bolag samt fördjupa oss i skillnader i CSR-strategier i svenska bolag mot övriga. 

 

3.2 Stakeholder theory 
Edward Freeman grundade "The Stakeholder Theory" när han år 1984 publicerade 

"Strategic management - A Stakeholder Approach". Begreppet stakeholder, på svenska 

översatt till intressenter, blev för första gången uppmärksammat år 1963 med syfte att ge 

en allmän definition på den grupp av individer och aktörer företaget har ett ansvar till 

(Freeman, 1984, s. 31). Freeman (1984, s. 46) utgick ifrån att en person eller grupp som 

påverkas eller kan påverkas av företagets syfte och agerande är en intressent. Med 

företagets intressenter avses därmed exempelvis kunder, anställda, banker, 

miljöaktivister, leverantörer, aktieägare, regeringar tillsammans med andra grupper eller 

individer som kan ha en anknytning till företaget och på så sätt hjälpa, påverka eller till 

och med utgöra ett hot för verksamheten. Stakeholder Theory behandlar intressenter i 

form av individer och grupper som enskilt eller gemensamt kan påverka ett företag eller 

en organisation, och berör därmed ledares beteende och agerande i relation till dessa 

intressenters perspektiv (Freeman, 1984, s. 48).  

 

Freeman (1984, s. 48) menade att han inte kan garantera att forskare drar giltiga slutsatser 

utifrån modellen, men även att teorin inte behöver vara empirisk testad för att vara 

sanningsenlig. Donaldson & Preston (1995, s. 66) redogör för att forskare inom området 

är av olika mening, när det kommer till bland annat vad och vem som är en intressent och 

https://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_ALEPH000913349&context=L&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab_umub&query=any,contains,Stakeholder%20theory%20freeman&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,1318115005&offset=0
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intressentmodellens bidrag. Dessa begrepp har av flertalet forskare och författare 

förklarats, diskuterats och kritiserats med olika bevis och utgångspunkter. Stakeholder 

Theory har delats upp och använts på flera olika sätt där Donaldson & Preston (1995, s. 

70-71) betonar tre huvudsakliga perspektiv, det empiriska, det instrumentala och det 

normativa. En empirisk eller deskriptiv synvinkel på intressentmodellen används för att 

tolka och förklara företagens särdrag och agerande. Tillsammans med den empiriska 

metoden har den instrumentala använts för att identifiera eller utesluta samband mellan 

företagens fundamentala objektiv, till exempel tillväxt och lönsamhet i relation till 

intressenternas behov, det vill säga mer fokuserat på orsaker och effekter. Donaldson & 

Preston (1995, s. 71) argumenterar för att studier som oavsett tillvägagångsätt fokuserat 

på ett instrumentalt perspektiv, har påvisat att företag som uppfyller intressenternas 

perspektiv och intressen även har uppnått sina egna prestationsmål i samma utsträckning 

eller bättre än andra tillvägagångsätt. Vad gäller den normativa indelningen används den 

för att tolka samt förtydliga accepterade riktlinjer för företagets styrning och verksamhet 

(Donaldson & Preston, 1995, s. 71). Dessa aspekter kan även kombineras och vad 

forskarna trots olika metoder och tillvägagångssätt enligt Donaldson & Preston (1995, s. 

66-71) kunnat enats om, är att det normativa perspektivet utgör en fundamental grund 

inom teorin och kan användas för att tolka och förklara verksamhetens syfte och agerande 

samt strukturera en bra företagsstrategi i befintliga företag. 

 

Med vetskapen om att intressentmodellen kan ha olika perspektiv och tolkningar har vi 

identifierat tidigare forskning som inkluderat intressenter och använt denna teori, för att 

säkerställa dess relevans och koppling till studiens område. Grundaren till CSR-

pyramiden, Archie Carroll (1991, s. 43), konstaterar att det finns ett naturligt samband 

mellan företagets hållbarhetsansvar och dess intressenter. Vidare argumenterar Carroll 

(1991, s. 43) för att "Social" i Corporate Social Responsibility saknar en tydlig definition 

och att intressenterna därmed fyller detta gap genom att avgränsa begreppet och tydligt 

betona vilka samhällsmedlemmar företaget främst bör rikta sitt CSR-initiativ emot och ta 

ansvar för. Carroll (1991, s. 46) redogör mer ingående för företaget samhällsansvar 

gentemot de fem största intressentgrupperna: Ägarna, anställda, kunder, lokala samhället 

och samhället i stort. En mer ingående beskrivning av Carrolls pyramid finns att läsa 

under avsnitt 3.4.1 CSR-pyramiden. 

 

Rodrigue et al. (2013) studerade hur företagsledningen påverkas av intressenter vid valet 

av interna indikatorer för att mäta miljömässiga prestationer. Prior et al. (2008) 

undersökte som tidigare nämnt sambandet mellan EM och CSR med antagandet att EM 

skadar intressenternas egenintressen. Studien utgick ifrån ett intressentperspektiv där 

ledningen agerar som en agent för intressenterna och att CSR därmed kan användas för 

att bevara och få stöd av intressenterna vid resultatmanipulering. Enligt Russo & Perrini 

(2009, s. 209) är CSR förenligt med ett fokus på intressentmodellen och detta är idag 

allmänt accepterat bland företag. I en studie undersökte författarna skillnader mellan 

CSR-arbetet och företagens storlek och riktade intressentmodellen till större företag. 

Författarna hävdar bland annat att CSR och intressentmodellen bidrar till att större 

företaget tar hänsyn till önskemål och behov tillhörande företagets många olika 

intressenter (Russo & Perrini, 2009). Dhaliwal et al. (2014) undersökte 31 olika länder 

för att dra slutsatser om fördelarna med ett transparent och kommunicerat CSR i relation 

till kostnad för eget kapital. Länderna delades i in i grupper som i olika grad var 

intressentorienterade utifrån faktorer i intressentmodellen. Resultatet visade att CSR-

aktiviteter får en negativ effekt på kostnad för eget kapital och att detta förhållande är mer 

utbrett i länder som är mer intressentorienterade (Dhaliwal et al., 2014).  
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EM med dess syfte att vilseleda intressenter har en direkt koppling till intressentmodellen, 

där samtliga intressenter mer eller mindre påverkas av företagets prestation och agerande. 

Företagets hållbarhetsansvar, CSR, har också visat sig vara av intresse för samhälle och 

dess aktörer. Ur investerarnas perspektiv är det av intresse att företagen redovisar en så 

sanningsenlig bild av verksamheten som möjligt då detta är av vikt vid beslutsfattande. 

Om företagen manipulerar sitt resultat i önskad riktning och till följd av detta vilseleder 

intressenter, kan felaktiga besluts fattas vilket kan antas påverka samhällets effektivitet. 

Då vår studie utifrån ett investerarperspektiv ämnar undersöka om det finns något 

samband mellan EM och CSR i nordiska länder utgör denna teori en bra grund. Studiens 

bidrag riktar sig främst till företagens intressenter i form av investerare, lagstiftare och 

myndigheter genom att belysa vikten av företagens transparens vad gäller 

hållbarhetsansvar samt att företagen är intressentorienterade.  

 

3.3 Earnings Management  
 

3.3.1 Bakgrund till EM  

Information gällande företags finansiella ställning är en grundläggande faktor i hänsyn 

till marknadsekonomin och denna information kan delas in i två viktiga element. Ett av 

dessa belyser vikten av information riktad till företagets investerare gällande förväntad 

avkastning. Utöver detta har redovisningsinformationen en väsentlig roll vid uppföljning 

och kontroll av investerat kapital i företaget (Beyer et al., 2010, s. 296). I en perfekt värld 

bidrar företagets finansiella information till att framgångsrika företag särskiljer sig från 

mindre framgångsrika företag (Healy & Wahlen, 1999, s. 366). Vidare bidrar 

informationen till att lämna viktiga underlag till intressenter vid förvaltningsbeslut samt 

uppgifter om hur företagets resurser bör nyttjas på ett optimalt sätt (Healy & Wahlen, 

1999, s. 366). Det är med andra ord viktigt att informationen återspeglar företagets 

verksamhet på ett korrekt sätt. Tweedie (1994, s. xii, refererad i Kirk, 2006, s. 208) menar 

att redovisningen måste ha ett mer övergripande syfte, utöver de lagar och regler som 

företag redan måste förhålla sig till. Detta benämns som en korrekt och rättvisande bild 

av redovisningen. Genom att förhålla sig till denna standard kan företagen säkerställa att 

redovisningen följer etiska och samhälleliga principer och bibehåller sin relevans (Flint, 

1982; Tweedie, 1994 refererade i Kirk, 2006, s. 208). Healy & Wahlen (1999, s. 366) 

betonar vikten av en korrekt och rättvisande bild samt att redovisningens riktlinjer bidrar 

till ett ökat värdeskapande för företag om dessa följs. 

 

Det finns olika anledningar till att företagets intressenter efterfrågar information gällande 

dess ekonomiska ställning (Beyer et al., 2010, s. 296). En anledning grundar sig i 

informationsasymmetrin mellan företagsledning och intressenter, där ledningen besitter 

intern information om företagets pågående samt framtida investeringsstrategier. Detta 

leder till svårigheter för investerare att bedöma företagets investeringar i termer av 

lönsamhet. En problematik med detta är att företagsledningen, med hjälp av överlägsen 

tillgång till information, dessutom kan försöka skapa en falsk bild av företagets 

lönsamhetsutsikter genom att förbättra framtidsprognoserna. På grund av denna 

informationsasymmetri och manipulering blir det svårare för investerare att göra en 

korrekt bedömning av företagets lönsamhet vilket kan resultera i över- eller 

undervärdering på marknaden (Beyer et al., 2010, s. 296).  

 

Healy & Wahlen (1999, s. 366) argumenterar att valmöjligheter inom redovisningens 

regelverk kan ge upphov till minskad trovärdighet i upprättade finansiella rapporter. De 
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anser att det inom befintliga redovisningsstandarder inryms en avvägning mellan 

trovärdighet och relevans. Redovisningsstandarder kan betona trovärdighet och relevans 

på olika sätt vilket kan medföra att finansiella rapporter betraktas och tolkas på olika sätt 

(Healy & Wahlen, 1999, s. 366). Healy & Wahlen (1999, s. 366) argumenterar för att det 

i finansiella rapporter lämnas utrymme för företagsledningen att tillämpa deras personliga 

åsikter, i fråga om företagets prestation och framtidsutsikter. Ledningens insyn i företaget 

skulle i en perfekt värld bidra till att denna information omvandlas och skapar värde. 

Istället kan denna insyn, i kombination med brister i redovisningen, leda till val som ger 

en vinklad bild av företagets ekonomiska situation. Denna vinklade bild benämns EM 

(Healy & Wahlen, 1999, s. 366). 

 

Earnings Management kan som tidigare nämnt delas upp i REM och AEM (Trejo-Pech 

et al., 2016, s. 90). Mohanram (2003, s. 4) menar att manipulering av periodiseringar, 

AEM, är en frekvent använd metod för EM och att en stor del av de beslut som fattas 

inom redovisningen behandlar någon form av periodiseringar. Redovisningens 

matchningsprincip, att sammanhängande intäkter och kostnader ska matchas till samma 

tidsperiod, medför att periodiseringarna är vanligt förkommande inom företagets 

redovisning och således inte olagligt. AEM uppstår först vid manipulering av de 

periodiseringar som utgör skillnaden mellan resultatet och kassaflödet (Mohanram (2003, 

s.4). Vidare kan AEM uppkomma när prognoser eller redovisningsmetoder korrigeras för 

att uppnå ett önskvärt resultat i finansiella rapporter (Zang, 2012, s. 676). Genom att 

manipulera eller byta till en alternativ avskrivningsmetod på anläggningstillgångar kan 

AEM förekomma utan att någon verklig förändring har ägt rum (Trejo-Pech et al., 2016, 

s. 90; Zang, 2012, s. 676). Detta innebär att AEM inte får någon direkt påverkan på 

kassaflödet (Trejo-Pech et al., 2016, s. 90). 

 

3.3.2 Incitament till Earnings Management 

Det råder tvetydighet i den samlade forskarkåren kring vad definitionen av EM omfattar. 

Denna tvetydighet leder enligt Beneish (2001, s. 4) till att forskare som ämnar undersöka 

incitamenten och förekomsten av EM tolkar resultaten från teoretiska studier på olika sätt. 

Vidare argumenterar Beneish (2001, s. 5) att det finns två synsätt på EM, det 

opportunistiska synsättet och det informativa synsättet. Det opportunistiska synsättet 

innebär att företagsledningen manipulerar redovisningen för att ge en missvisande bild av 

företagets prestation (Beneish, 2001, s. 4; Ghazali et al., 2015 s. 193). Informativa 

synsättet beskriver hur ledningens förväntningar på framtida kassaflöden är avgörande 

för valet av redovisningsmetod (Holthausen & Leftwich, 1983, s. 112). Det 

opportunistiska synsättet är vida behandlat inom forskningen om EM och omfattar bland 

annat bakomliggande incitament till ledningens beslut att vilseleda intressenter. 

 

Det finns många bakomliggande anledningen till att företag väljer att bedriva EM. 

Dechow et al. (1996, s. 2 -5) beskriver att incitamenten bakom EM kan delas in i tre olika 

kategorier som innefattar; kapitalmarknaden, att redovisa ett förbättrat resultat och 

kontraktsbaserade motiv. Deras studie visar att incitament inom kapitalmarknaden är det 

vanligast förekommande. Författarna menar att ledningen kan välja att manipulera 

resultatet för egen vinning, utifrån insiderinformation eller genom att utfärda aktier till ett 

högre pris. Vidare argumenterar Dechow et al. (1996, s. 5-6) att ledningen medvetet kan 

redovisa ett bättre resultat, än vad som anses vara korrekt, för att på så sätt kunna möta 

utomstående intressenters och analytikers förväntningar. Den sista kategorien som 

beskrivs är den kontraktsbaserade. Genom manipulering av resultatet kan ledningen nå 

upp till förväntade och uppsatta mål, vilket i sin tur leder till olika former av 
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kompensation som exempelvis bonusar. Healy (1985) och Holthausen et al. (1995) 

konstaterade att vid höga bonusar, tenderar ledningen att manipulera resultatet nedåt.  

 

Ytterligare studier med ett opportunistiskt perspektiv har inriktat sig på att undersöka 

ledningens agerande när deras position inom företaget står på spel, hur manipulation kan 

användas för att möta marknadens förväntningar på företaget samt för att bevara sin 

position vid omröstning (DeAngelo, 1988; Dechow & Sloan 1991; Teoh et al. 1998b). 

Utifrån det informativa synsättet har inte lika många slutsatser kunnat härledas jämfört 

med det opportunistiska perspektivet (Beneish, 2001, s. 5; Watts & Zimmerman, 1990, s. 

132). 

 

3.3.3 Tidigare forskning inom EM 

Begreppet EM, förekomsten, tillvägagångssätten och dess incitament är idag ett 

välstuderat område. Genom olika typer av studier och metoder har forskningen kommit 

fram till åtskilliga resultat beroende på studiernas inriktning och syfte. Leuz et al. (2003, 

s. 506-507) undersökte sambandet mellan EM och investeringsskydd och inkluderade 

företag från 31 länder mellan åren 1990 - 1999 i studien. Resultatet visade att EM förekom 

i mindre utsträckning i länder med större börsmarknader, högre krav på skydd för 

investerare samt ett mer uppdelat ägarskap (Leuz et al. 2003, s. 525-526). Enomoto et al. 

(2015, s. 196-197) studerade vidare på investeringsskyddets samband till EM och kom 

fram till att AEM minskade då skyddet för investerare var starkare. För att studera 

relationen mellan EM och styrelsens uppbyggnad samt sammansättning, genomförde Xie 

et al. (2003, s. 302) en studie där 110 företag undersöktes under åren 1992, 1994 och 

1996. För att kartlägga denna relation användes metoder för att beräkna AEM genom 

diskretionära och icke-diskretionära periodiseringar (Xie et al., 2003, s. 300-301). Studien 

påvisade att förekomsten av EM är positivt korrelerad med styrelsemedlemmarnas 

sammansättning, då utomstående och oberoende styrelseledamöter är involverade. Vidare 

visade studien att företag med en mer aktiv revisionskommitté och styrelse, där 

definitionen är antal sammankomster, påvisade en mindre förekomst av EM (Xie et al., 

2003, s. 314).  

 

Med syftet att studera vilken effekt införandet av IFRS fick på EM inom EU, utförde Gray 

et al. (2015, s. 827) en kvantitativ studie som inkluderade 14 nationer inom EU mellan 

åren 2000 - 2010, vilket resulterade i 15 258 observationer. Utifrån denna information 

kom forskarna fram till att trots införandet av en gemensam redovisningsstandard 

fortsatte EM förekomma bland företagen. De argumenterar att det fanns variation i 

tillämpandet av IFRS mellan länderna och betonade att kulturella skillnader är en viktig 

bakomliggande faktor att ta hänsyn till vid motverkandet av EM (Gray et al., 2015, s. 

852-853). 

 

Utöver möjligheten att manipulera periodiseringar kan företag löpande under året 

manipulera verksamhetens operativa aktiviteter genom REM. Enligt Roychowdhury 

(2006, s. 337-338) och Zang (2012, s. 676) innebär REM att ledningen uppsåtligen 

manipulerar aktiviteter och investeringar, i önskad riktning, inom den operativa 

verksamheten för att vilseleda företagets intressenter. Med denna manipulation syftar 

ledningen till att ge intressenterna en bild av att finansiella mål har uppnåtts utan någon 

påverkan på den dagliga verksamheten. Denna form av EM kan påverka det framtida 

kassaflödet negativt då det är förknippat med prisrabatter och budgetnedskärningar i 

forsknings- och utvecklingsprojekt eller i marknadsföringskampanjer (Graham et al., 
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2005, s. 40-41). Enligt Kothari et al. (2016, s. 560) är REM till skillnad från AEM svårare 

att upptäcka då manipuleringen ingår i företagets normala aktiviteter. 

 

Resultatmanipulering kan förekomma i många olika former och det är viktigt att påpeka 

att all resultatmanipulering inte är olaglig, utan att det finns metoder som endast utnyttjar 

flexibiliteten i redovisningsregler och riktlinjer (Mohanram, 2003, s. 1-2). Arthur Levitt 

(1998), dåvarande ordförande för Securities and Exchange Commission, beskrev i ett tal 

fem kreativa tillvägagångsätt som kommit att kallas "The Financial Numbers Game". De 

tillvägagångssätt som Levitt redogjorde för var "Big Bath", "Creative Acquisition 

Accounting", "Cookie Jar Reserves", "Materiality" och "Revenue Recognition". I boken 

The Financial Numbers Game beskriver Mulford & Comsikey (2005, s. 62) innebörden 

av teknikerna och menar att den vanligaste formen av EM är just utnyttjande av 

redovisningens flexibilitet. Big Bath innebär att företaget till exempel kan välja att göra 

nedskrivningar på tillgångar när företaget har ett sämre år. Anledningen är att 

återförsäljningen redan är dålig och då företaget inte uppnått förväntade resultat, får det 

ingen större påverkan att minska tillgångarnas värde ytterligare. Effekten blir således att 

kommande år får minskade kostnader (Mulford & Comsikey, 2002, s. 94). Wells (2002, 

s. 190-191) undersökte förekomsten av EM vid VD-byten i australienska företag och fann 

bevis som antyder att en nytillsatt VD tenderar att minska resultatet året då bytet sker. 

Detta för att redovisa ett bättre resultat nästkommande år, då VD:n suttit vid sin post 

under hela perioden (Wells, 2002, s. 190-191).  

 

Creative Acquistion Accounting behandlar hur företag kan välja att reducera 

förvärvsårets intäkter på bekostnad av förvärvsprisets. Med andra ord inkluderar 

förvärvspriset det uppköpta företagets pågående forskning- och utvecklingsarbete som i 

efterhand skrivs av som en engångskostnad och därmed elimineras eventuella framtida 

kostnader som kan uppstå på grund av problematik inom forskningsområdet (Mulford & 

Comsikey, 2005, s. 95). Mulford & Comiskey (2005, s. 95) förklarar Cookie Jar Reserves 

som en reserv där en period eller ett år med bra lönsamhet används som en reserv för att 

backa upp sämre framtida resultat. Metoden används således för att jämna ut fluktuerande 

resultat över tid och till följd av detta ge investerare en falsk bild av att företaget årligen 

uppnår förväntade finansiella resultat. Caylor & Chambers (2015) utgick från fyra olika 

poster utifrån företagens finansiella rapporter och drog slutsatsen att företag bygger upp 

en reserv under bättre tider och sedan nyttjar denna "Cookie Jar" under sämre perioder. 

Posterna som studerades var skatteutgifter, uppskjutna intäkter, osäkra fordringar och 

värdering av uppskjuten skattefordran.  

 

Det fjärde tillvägagångsättet Materiality motiverar att en redovisningsprincip kan 

ignoreras om effekten av detta är utan väsentlig betydelse för den finansiella 

rapporteringen och därmed inte medför att intressenter vilseleds. Genom att tänja på 

redovisningsreglernas gränser kan företaget felaktigt redovisa materiella tillgångar som 

immateriella, alternativt helt utelämna dessa då de inte anses vara tillräckligt 

betydelsefulla för att mätas och tas upp i rapporteringen (Mulford & Comsikey, 2005, s. 

95). Revenue Recognition, den femte metoden, kan kortfattat beskrivas som företagets 

agerande att förbättra resultatet genom att redovisa intäkter innan de realiserats och är en 

av de vanligare tillvägagångsätten för att utöva EM (Mulford & Comsikey, 2005, s. 66). 

Revenue Recognition kan även förekomma om företaget exempelvis bokför fler 

intäktsposter än vad som egentligen tillhör den aktuella perioden. Sammanfattningsvis 

menar författarna att EM kan förekomma i olika skepnader men med ett gemensamt syfte, 
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att skapa en annorlunda bild av företagets prestation och resultat (Mulford & Comsikey, 

2005, s. 2). 

  

Då det finns många olika metoder för att bedriva EM och minst lika många incitament är 

det svårt att heltäckande redogöra för all forskning. Av den anledningen har vi valt att 

betona studier som har en koppling till denna studies teorier, perspektiv och 

tillvägagångssätt samt lyfta fram välciterade och välrenommerade studier och forskare. I 

tabell 2 nedan sammanfattas tidigare studier om EM för att ge läsaren en överskådlig bild.  

 

Tabell 2: Tidigare studier om EM. 

Författare  Titel  Land och 

tidsperiod  
Studiens resultat  

Healy, 1985  
  
 
 
Holthausen et 
al., 1995  

The effect of bonus schemes 
on accounting decisions  
  
 
Annual bonus schemes and 
the manipulation of 
earnings  

USA  
1930-1980  
  
 
USA   
1982-1984,  
1987-1991  

Vid höga bonusar tenderar ledningen att 
manipulera resultatet nedåt.   

Dechow et al., 

1995  

Detecting Earnings  

Management  
  

USA  

1950-1991 

Incitament till EM är främst 

förekommande inom kapitalmarknaden. 

Ledningen kan manipulera resultatet för 

egen vinning.  

Teoh et al., 1998  Earnings Management and 

the Long Run Market 

Performance of Initial Public 

Offerings  

USA  

1980-1984  

1985-1992  

Vid börsnotering förekommer 

diskretionära periodiseringar i större 

utsträckning och studien visade att denna 

resultatmanipulering får negativa 

konsekvenser på aktieavkastning baserad 

på prestation de efterföljande tre åren.  

Wells, 2002  Earnings management  

surrounding CEO changes  
  

Australien  

1984-1994  

EM och VD-byten. En nytillsatt VD 

tenderar att minska resultatet det år då 

bytet sker.  

Leuz et al., 2003  

 

Earnings management and 

investor protection: an 

international comparison  

 

31 st länder  

1990-1999  

 

EM förekommer i mindre utsträckning i 

länder med större börsmarknader, krav 

på investerarskydd samt uppdelat 

ägarskap 

Xie et al., 2003  Earnings management and 

corporate governance: the 

role of the board and the 

audit committee 

USA  

1992, 1994, 

1996  

 

EM är positivt korrelerat med 

styrelsemedlemmarnas sammansättning. 

Roychowdhury, 

2006  

Earnings management 

through real activities 

manipulation  
  

USA  

1987-2001  

Fann bevis för att företagsledningen 

manipulerar resultatet genom REM för 

att undvika ett dåligt årsresultat.  

Gunny, 2010  The Relation Between 

Earnings Management 

Using Real Activities 

Manipulation and Future 

Performance: Evidence from 

Meeting Earnings 

Benchmarks  

USA  

1988-2002  

Undersökte konsekvenserna, 

förekomsten samt i vilken utsträckning 

REM används för att manipulera 

resultatet.  
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Zang, 2012  Evidence on the Trade-Off 

between Real Activities 

Manipulation and Accrual-

Based Earnings 

Management  

USA  

1987-2008  
  

AEM kan uppkomma när prognoser eller 

redovisningsmetoder korrigeras för att 

uppnå önskvärt resultat.  

Enomoto et al., 

2015  

Accrual-based and real 

earnings management: An 

international comparison 

for investor protection  

38 st länder  

1991-2010  

AEM minskar med ett starkare 

investerarskydd  

Gray et al., 2015  Earnings management in 

europe post IFRS: Do 

cultural influences persist?   

14 st 

Europeiska 

länder  

2000-2010  

EM och IFRS. Trots införandet av den 

gemensamma redovisningsstandarden 

IFRS fortsatte EM förekomma.  

Caylor & 

Chambers, 2015  

Reaching Into the Cookie 

Jar? Why Conservative 

Accounting Is Sometimes a 

Problem  

-  "Cookie Jar". Företaget bygger upp 

reserver under bättre tider för att nyttja 

detta vid sämre tider.   

Arthur et al., 

2015  

Corporate accruals quality 

during the 2008–2010 

Global Financial Crisis  

14 st 

Europeiska 

länder  

2005-2007  

2008-2010  

Under finanskrisen tenderade företag att 

redovisa finansiella rapporter med högre 

kvalitet. Investerarnas minskade 

förtroende och likviditet som kan 

härledas från finanskrisen gav incitament 

till företagen att kompensera och 

förbättra kvaliteten för att försöka öka 

investerarnas förtroendet.   

Cheng et al., 

2016  

Internal Governance and 

Real Earnings Management  

USA  

1993-2011  

Effektiv intern styrning inom företaget 

resulterar i att REM förekommer i en 

mindre utsträckning.  

 

 

3.4 CSR 
 

3.4.1 CSR-Pyramiden 

År 1991 definierade Archie Carroll "The Pyramide of Corporate Social Responsibility" i 

en artikel publicerad i Business Horizons. Det bakomliggande syftet var att undersöka 

begreppet CSR och dess grundläggande beståndsdelar med målsättningen att resultatet 

skulle vara till hjälp för företag och dess ledning. Detta för att företagsledningen skulle 

ges möjlighet att fullborda deras åtaganden till de olika intressenter som alla efterfrågar 

legitimitet. Ytterligare ett av Carrolls (1991, s. 39) syften var att urskilja de etiska 

beståndsdelarna i CSR och vidare sätta detta i relation till etiska och moraliska 

tillvägagångsätt för att kunna definiera hur intressenter bör behandlas i enlighet med dessa 

riktlinjer.  

 

Carroll (1991, s. 40) menar att begreppet CSR måste omfatta alla delar av företagets 

verksamhet för att skapa ett förtroende till insatta människor inom företagsvärlden. Enligt 

teorin inkluderar CSR fyra olika aspekter av ett socialt ansvarstagande. Dessa fyra 

ansvarstaganden behandlar de etiska, lagliga, ekonomiska och filantropiska aspekterna 

och bildar tillsammans en pyramid som syftar till att ge en bättre översikt av det totala 

sociala ansvarstagandet (Carroll, 1991, s. 40). På nästa sida illustreras en översiktlig bild 

av denna pyramid i figur 1. 
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Figur 1: Egen bearbetning av Carroll´s CSR-pyramid (Carroll, 1991, s. 42). 

 

Det ekonomiska ansvarstagandet beskriver att det grundläggande idealet bakom 

företagens roll i samhället tidigare var att bidra genom olika varor och tjänster till 

konsumenter och utbyte göra vinst. Författaren menar att vinsten var det viktigaste 

motivet bakom företagens verksamhet och existens (Carroll, 1991, s. 41). Över tiden 

ändrades företagens syn på vinst och utvecklades från en acceptabel vinst, i utbyte mot 

varor och tjänster, till att fokusera mer på vinstmaximering. Denna syn fortsätter att vara 

relevant då vinstmaximering fortfarande anses vara en viktig del av företagets 

verksamhet. Vidare menar Carroll, (1991, s. 41) att vinstmaximeringen bör ses som det 

grundläggande ansvaret för företag, då åtaganden som grundar sig i andra aspekter kan 

ifrågasättas. Ovan det ekonomiska skiktet följer den legala nivån och betonar att samhället 

utöver att vara vinstdrivande även förväntas lyda och agera enligt rådande regler och 

lagstiftning. Företag förväntas därmed uppfylla sitt åtagande till samhället och det legala 

ansvaret sträcker sig även till att inkludera ett rättvist och etiskt korrekt agerande inom 

lagens ramar (Carroll, 1991, s. 41).  

 

Nästa del i pyramiden utgörs av det etiska ansvaret även om de tidigare nämnda delarna 

innehåller och behandlar rättvisa och lagliga normer. Den etiska aspekten betonar 

företagens aktiviteter och utövanden som inte är reglerade i lag men som samhället likväl 

förväntar sig att företaget uppfyller. Carroll (1991, s. 41) beskriver att det inom dessa 

etiska förväntningar inryms ett hänsynstagande till företagets intressenter, exempelvis 

kunder, anställda, aktieägare och deras åsikter om vad som är etiskt och moraliskt korrekt. 

Till följd av en förändring i etik och värderingar kan nya lagar och regelverk formas. Om 

och innan detta blir aktuellt, kan samhället sätta press på företaget med sina förväntningar 

på att det etiska ansvar, med utvecklade värderingar och normer, ska uppfyllas trots att 

dessa förväntningar sträcker sig längre än rådande lagar (Carroll, 1991, s. 41). Dessa 

överväganden om företagets etiska ansvarsområden är en kritisk del av verksamheten då 

det etiska ansvaret och dess definition och legitimitet vanligen är omdiskuterat. Carroll 

(1991, s. 41) redogör för vikten av att företagets etiska ställningstagande har en vidare 

omfattning än aktuell lagstiftning och att det är viktigt att uppfyllandet av företagens mål 
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inte sker på bekostnad av etik och moral. Den etiska nivån i CSR-pyramiden har en tydlig 

koppling till den förebyggande legala aspekten och med sin kontinuerliga utveckling 

utvidgas eller förflyttas ständigt förväntningarna på företagets ansvarstagande (Carroll, 

1991, s. 41).  

 

Det översta steget i pyramiden behandlar den filantropiska aspekten av företagens 

ansvarstagande. Med detta menar Carroll (1991, s. 42) att företagen ska agera i linje med 

samhällets förväntningar och bidra med ett mervärde till samhället. Företagen kan genom 

ekonomiska såväl som kunskapsbildande aktiviteter, bidra till ökad nytta och 

levnadsstandard inom samhället där de verkar (Carroll, 1991, s. 42). Vad som skiljer det 

filantropiska ansvarstagandet från det etiska, är att det senare ses som en mer frivillig 

form av ansvarstagande. Samhället har nytta av de bidrag som företagen genererar och 

önskar att dem ska bidra med resurser i olika former, men ser det inte som en moralisk 

skyldighet (Carroll, 1991, s. 42).  

 

I en senare artikel publicerad av International Journal of Corporate Social Responsibility 

kommenterar och uppmärksammar Carroll (2016) på nytt CSR-pyramiden och förklarar 

att modellen flitigt används och är välciterad inom forskningen samt att den med 

utvecklingen fortfarande är applicerbar. I likhet med Carroll (1991, 2016) argumenterar 

Garriga & Melé (2004, s. 65) att befintliga teorier inom CSR kan delas in i fyra 

huvudkategorier. Dessa kategorier överensstämmer med CSR-pyramidens aspekter 

gällande företagets ansvarstagande (Garriga & Melé, 2004, s. 65). Carroll (1991, s 43, 

2016, s. 6) beskriver att varje del i pyramiden påverkar och riktar sig till olika grupper av 

intressenter. Den första nivån, ekonomiskt ansvar, påverkar främst företagets aktieägare 

och anställda då de i ett tidigt skede påverkas av företagets lönsamhet. Vad gäller den 

legala aspekten sätts ägarna i fokus och enligt Carroll (2016, s. 6) är det idag vanligt att 

påtryckningar kommer från kunder och anställda. Det tredje steget, etiska ansvarstagandet 

får inverkan på företagets alla intressenter men berör huvudsakligen anställda, kunder och 

miljön. Samhället, ideella organisationer och föreningar samt anställda påverkas i första 

hand av företagets filantropiska ansvarstagande. Carroll (2016, s. 6) argumenterar att 

CSR-pyramiden som behandlar företagets långsiktiga skyldigheter till intressenter och 

därmed beaktar framtida generationer, bör betraktas som hållbar. Vidare menar grundaren 

(Carroll, 2016, s. 6) att modellen är anpassningsbar som både tar hänsyn till dagens 

situation och framtidens på samma sätt som begreppet CSR idag inte kan särskiljas från 

intressenter och hållbarhet. Enligt Carroll (2016, s. 6) till den utsträckning att forskare har 

pratat om CSR som en förkortning på Corporate Stakeholder Responsibility eller 

Corporate Sustainability Responsibilities.  

 

För att besvara studiens frågeställning krävs det ett mått på företagens CSR. ESG-score 

gör det möjligt att skalenligt mäta och jämföra företagens hållbarhetsarbete samt sätta det 

i relation till andra variabler. På samma sätt som CSR kan delas upp i olika beståndsdelar 

kan även ESG-score delas upp i kategorierna Environmental, Social och Governance, 

vilket möjliggör för en separat jämförelse mellan EM och respektive kategori. Med 

utgångspunkt i Carroll's (1991, s. 43, 2016, s. 6) argumentation att intressenter har en 

naturlig koppling till CSR tillsammans med hållbarhet samt att EM definieras som ett sätt 

att vilseleda intressenter (Beneish, 2001; Ghazali et al., 2015; Prior et al., 2008; 

Roychowdhury, 2006, Zang, 2012) anser vi att CSR-pyramiden är applicerbar i vår studie.  
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3.4.2 Olika perspektiv på CSR 

Corporate Social Responsibility, även benämnt företagets hållbarhetsansvar, är som 

tidigare nämnt ett område där forskare inte kunnat enats om en gemensam definition. 

Elkington (1998) menar att företagets hållbarhetsansvar inkluderar ansvar inom 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Han är en av de mer framstående 

forskarna inom området och grundare av teorin och ramverket "Triple-Bottom Line". 

Denna teori kan kortfattat sammanfattas som att företagets ekonomiska, sociala och 

miljömässiga ansvar bör genomsyra hela verksamheten. Vidare delade Crowther & Aras 

(2008, s. 14) i likhet med Elkington (1998) in företagets CSR-aktivitet i kategorierna 

hållbarhet, ansvar och transparens. Företagets hållbarhet handlar om att ta hänsyn till 

framtida generationer och betonar vikten av att dagens samhälle inte bör nyttja fler 

resurser än vad som är ekologiskt hållbart och kan reproduceras för framtida användning 

(Crowther & Aras, 2008, s. 14-16). Med företagets ansvar avses medvetenheten och 

ansvarstagandet gällande företagets agerande och dess konsekvenser, både för företaget 

och dess omgivning. Detta inkluderar att företaget måste rapportera om sin påverkan och 

dess utsträckning samt vilka åtgärder som implementeras för att minska företagets 

påverkan. Den sista aktiviteten behandlar företagets transparens mot utomstående 

intressenter och följer naturligt vid rapportering av de tidigare nämnda principerna 

(Crowther & Aras, 2008, s. 14-16).  

 

Likt EM är begreppet CSR vida studerats inom akademin. Utgångspunkten inom 

forskningen har varierat och har bland annat undersökt bakomliggande incitament, dess 

påverkan på företaget och dess intressenter samt hur CSR kan beräknas och bedömas. 

Innebörden av CSR har utvecklats sedan det introducerades på 50-talet samtidigt som nya 

definitioner kontinuerligt har presenterats över tiden. Grafström et al. (2008, s. 149) 

beskriver att det skett en förändring från den tidigare synen, att CSR är negativt korrelerat 

med företagens lönsamt, till att det i dagsläget istället talas om att det finns ett positivt 

samband mellan CSR och lönsamhet. Författarna menar att företagen ser CSR som en 

möjlighet till ökad lönsamhet till skillnad från att enbart bidra till ett ansvarstagande för 

samhället. Bakgrunden till detta är att företagets sociala engagemang kan bidra till att 

företaget blir en attraktivare arbetsgivare samt bibehåller och attraherar nya konsumenter 

(Grafström et al., 2008, s. 150). Vidare menar Grafström et al. (2008, s. 155) att ett vanligt 

förekommande syfte bakom CSR är att använda det som ett instrument för att hantera 

risker. Genom denna strategi kan företagen nyttja det sociala ansvarstagandet till att 

undvika kritik som kan skada företagets rykte (Grafström et al., 2008, s. 155). 

 

Porter & Kramer (2006, s. 78) argumenterar för att CSR har blivit en viktig del av 

företagets strategi. Detta efter påtryckningar och krav på ansvarstagande från bland annat 

regeringar och media. Trots att många företag börjat ta ansvar över konsekvenserna av 

deras agerande finns mer att göra och Porter & Kramer (2006, s. 78) beskriver två 

bakomliggande orsaker till att hållbarhetsansvaret inte är tillräckligt effektivt. Den första 

anledningen beror på att företaget arbetar emot samhället och inte ser det ömsesidiga 

förhållande som existerar mellan de två parterna. Den andra orsaken är att företag 

fokuserar på övergripande hållbarhet och inte specifikt inriktar sig på det 

hållbarhetsarbete som är relevant för företagets verksamhet (Porter & Kramer, 2006, s. 

78). De menar att om företagen skulle fokusera på det samhällsansvar som har en tydlig 

anknytning till företagets fundamentala värderingar skulle detta resultera i 

konkurrensfördelar och nya möjligheter (Porter & Kramer, 2006, s. 78). 
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För att undersöka skillnader i företagens prestanda, med avseende på CSR och lönsamhet, 

i företag noterade på den koreanska börsmarknaden genomförde Seo et al. (2015, s. 52-

53) en studie i Korea. Studien inkluderade 943 observationer mellan 2012 - 2014 och kom 

fram till att CSR har en positiv påverkan på företagens lönsamhet. Vidare undersökte 

Chen et al. (2017, s. 169) ett liknande samband med anledning av Kinas införande av 

obligatorisk rapportering av CSR år 2008. Studien undersökte sambandet, innan och efter 

införandet och resultatet påvisade att obligatorisk CSR-rapportering minskade företagens 

lönsamhet men i gengäld hade en positiv effekt på miljön (Chen et al., 2017, s. 186). 

Sambandet mellan CSR och företagets lönsamhet är vida studerat inom akademin och 

den sammanfattade bilden är att forskarna är oeniga gällande huruvida CSR bidrar till 

ökad eller minskad lönsamhet. Anledningen bakom dessa motstridigheter beror delvis på 

svårigheter med avseende på måtten som används vid beräkningen av CSR samt tolkning 

av resultaten (Chatterji & Levine, 2005, s. 31-44; Galant & Cadez, 2017, s. 676; 

Grafström et al., 2008, s. 152). 

 

Ytterligare studier inom området genomfördes av Kruger (2015, s. 327-328) som 

undersökte aktiemarknadens reaktioner på positiva och negativa händelser i relation till 

företagets CSR. Han kom fram till att vid negativ information om företagets CSR, 

reagerar aktiemarknaden och dess investerare negativt. Kruger (2015, s. 327-328) menar 

vidare att reaktionen förstärks om denna information innefattar påverkan på samhället 

eller miljön. Marknadens reaktion grundar sig i den kostnad som är förenlig med ett ej 

ansvarstagande företag. Positiva nyheter kan också mötas av negativa reaktioner då dessa 

kan förknippas med problem relaterade till agentteorin. Denna reaktion förekommer dock 

i mindre utsträckning och agerandet är inte lika konsekvent. Sammanfattningsvis 

påvisade studien att det är svårt att bedöma CSR och att marknadens reaktioner därmed 

blir mer märkbar vid starkt positiva eller negativa händelser samt att reaktionen blir 

mindre vid information som anses ha en mindre positiv eller negativ påverkan på företaget 

(Kruger, 2015, s. 327-328). 

 

Ett annat synsätt på CSR är att företagen använder det för att ge en förskönad eller 

missvisande bild av företaget verksamhet. Genom att marknadsföra en överdriven bild av 

företagets sociala ansvar skapas en falsk bild av verksamheten, vilket bland annat 

Bazillier & Vauday (2009, s. 1) benämner "greenwashing". Detta har bidragit till 

tveksamheter kring huruvida CSR är ett bra mått för slagkraftiga förändringar inom 

samhället (Bazillier & Vauday, 2009, s. 2). Vollero et al. (2016, s. 122) menar att företag, 

som tillämpar greenwashing, vidare använder CSR som ett verktyg för att avleda negativ 

kritik och maskera de oetiska handlingar som företaget är inblandade i. De argumenterar 

att den grundläggande orsaken är att företagen endast väljer att uppvisa den positiva 

informationen gällande företagens verksamhet, med avsikt att dölja de negativa 

samhälleliga aspekterna av verksamheten (Vollero et al, 2016, s.122). Baldassarre & 

Campo (2016, s. 428-429) argumenterar att företagets användning av CSR som en 

marknadsföringsstrategi kan ha både en positiv och negativ inverkan. De menar att både 

intern och extern kommunikation är viktigt för företaget. Bristen på intern 

kommunikation kan leda till svårigheter att skapa en hållbar företagskultur och bristen på 

extern kommunikation kan leda till försäljningsförluster, i form av medvetna 

konsumenter. I likhet med Vollero et al. (2016) argumenterar författarna att 

kommunikationen kan ha en negativ inverkan då företaget kan anklagas för att använda 

CSR för att dölja oetiska handlingar (Baldassarre & Campo, 2016, s. 428-429). 
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3.4.3 Incitament till CSR 

Det finns en mängd olika incitament till varför företag väljer att implementera CSR i sin 

verksamhet. Dessa incitament skiljer sig från företag till företag och även strategierna 

gällande hur CSR används och utövas är inte homogena (Wang et al., 2017, s. 68). Doane 

(2005, s. 215-217) menar att CSR har blivit ett vanligt förekommande sätt, för både 

regeringar och företag, att frivilligt förbättra bristande samhälleliga aspekter. Vidare 

beskriver Doane (2005, s. 215-217) att begreppet idag har ett brett användningsområde 

och kan användas som en förbättringsåtgärd av olika sociala och miljömässiga skäl. 

Forskaren beskriver att det är vanligt att CSR kopplas samman med incitament kring de 

positiva effekterna av CSR, incitament som inte existerar eller kan appliceras på 

majoriteten av företag. Detta leder till att frivilliga incitament inte uppnår önskad effekt. 

Doane (2005, s. 215-217) hävdar att det som krävs för att företag ska investera i CSR, är 

att det finns marknadsmässiga incitament bakom investeringen. Vidare menar Wang 

(2011, s. 797) att företagens kommunikation av CSR kan ha en direkt påverkan på 

aktiepriset vilket i sin tur leder till effektiva aktiemarknader. Bakgrunden till detta är att 

kommunikationen innehåller värdefull information som sedan avspeglas i aktiepriset 

(Wang, 2011, s. 797). 

 

Gazzola (2012, s. 117) beskriver i kontrast till Doane (2005) att socialt ansvarstagande 

inte behöver vara negativ korrelerat med företagets lönsamhet. Det sociala 

ansvarstagandet kan ha flera positiva effekter på företagets lönsamhet i form av minskade 

kostnader, nya affärsmöjligheter samt bidra till ett ökat förtroende bland kunderna. 

Forskaren anser därmed att CSR har en positiv effekt på företagets ekonomi, genom ökad 

lönsamhet och förbättrade relationer gentemot kunder och finansiella institut, samt en 

positiv effekt på de sociala faktorerna genom ett ökat ansvar mot samhället och de 

anställda, effektivare riskhantering och resursanvändning (Gazzola, 2012, s. 117). 

 

3.4.4 Bedömning av CSR 

För att mäta och bedöma företagens CSR-aktiviteter kan metoder som exempelvis KLD 

Index, FTS4Good, ESG Score och Dow Jones Sustainability Index användas 

(Giannarakis et al., 2014, s. 1938; Huang & Watson, 2015, s. 4). Miljö, samhälle och 

styrning anses vara viktiga faktorer att ta hänsyn till för investerare vid bedömning av 

företagsvärdering, riskhantering samt företagets agerande inom lagens ramar (Thomson 

Reuters, 2018). ESG Score är en förkortning av Environmental, Social and Governance 

och är en mätmetod som baseras på uppgifter inom, till svenska översatt, miljö, samhälle 

och bolagsstyrning. Alla dessa beståndsdelar tar var för sig hänsyn till företagets 

transparens och branschtillhörighet. Fortsättningsvis kommer studien utgå ifrån ESG-

score inhämtad från Thomson Reuters Databas för att mäta CSR och därmed kommer 

endast en fördjupad beskrivning av denna mätmetod att presenteras. Thomson Reuters 

ESG Scores grundar sin helhetsbedömning av CSR på offentlig data och beaktar tio olika 

ESG-kategorier vid genomförandet (Thomson Reuters, 2018). Bedömningen täcker in 

över 400 ESG-mått på företagsnivå och av dessa har de mest relevanta och jämförbara 

variablerna valts ut i processen, 178 stycken uppdelade i de tio underkategorierna. Inom 

dessa kategorier ingår mänskliga rättigheter, arbetskraft, aktieägare, innovationer och 

resursutnyttjande för att nämna några. Metoden syftar till att på ett objektivt och 

transparent sätt mäta företagets utförande i termer av ESG, vilket även kan inkludera 

medial rapportering av information som är av vikt för företagets rykte och påverkan 

(Thomson Reuters, 2018). 
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I en empirisk studie av Giannarakis et al. (2014, s. 1928-1929) undersöktes huvudsakliga 

faktorer till företagets upplysningar om CSR och dess beståndsdelar, där företagets totala 

CSR-bedömning fastställdes genom att addera poängen från de tre separata 

komponenterna i ESG. Resultatet visade att företag som i högre grad släppte ut 

förorenande ämnen även i större utsträckning lämnade upplysningar om deras CSR-

aktiviteter inklusive dess underkategorier, för att bevara företagets rykte samt undvika 

aktieägarnas påtryckningar och medföljande negativa konsekvenser (Giannarakis et al., 

2014, s. 1945-1946 ). Företag som i kontrast till dessa istället arbetade för att minimera 

sina utsläpp kommunicerade i högre grad ut deras CSR arbete, för att förbättra den totala 

bedömningen (Giannarakis et al., 2014, s. 1945-1946). Studiens slutsatser baserades på 

data från börsnoterande bolag vid S&P 500 i USA under åren 2009 – 2012.  

 

Under samma tidsperiod genomförde även Wang et al. (2017, s. 66) en studie på publika 

företag i USA och metoden som användes för att mäta CSR var KLD och ESG. Studien 

utgick ifrån 331 stycken hållbarhetsrapporter från 168 olika företag, för att studera 

sambandet mellan företagets CSR aktiviteter och läsbarheten i dess rapportering. 

Resultatet visade ett positivt samband där företag som i högre utsträckning tar ansvar för 

sitt hållbarhetsarbete i termer av CSR, i sin CSR-rapportering redogör mer lättförståeligt 

och tydligt för arbetet (Wang et al., 2017, s. 76-77).  

 

I likhet med ovannämnda studier utgick Tamimi & Sebastianelli (2017, s. 1660) från 

amerikanska listade bolag på S&P 500 och ESG Score, vid en undersökning av företagens 

transparens. Utifrån studien argumenterade författarna för att transparensen varierade 

inom kategorierna miljö, samhälle och styrning där mätningen visade högst resultat i fråga 

om styrning och lägst vad gäller miljön. Vidare fann Tamimi & Sebastianelli (2017, s. 

1675) signifikanta skillnader mellan olika branscher och dess transparens. Slutligen 

påvisade studien att större aktiebolag har högre ESG-score jämfört med medelstora och 

att högre ESG-score generellt hade ett positivt samband med mer jämställda styrelser, 

styrelser med fler styrelsemedlemmar samt företag som baserar bonusar till VD och 

ledning på ESG-score (Tamimi & Sebastianelli, 2017, s. 1674-1676) . 

 

I länder med ett starkare investerarskydd och med företag som ägs av flera mindre 

aktieägare har Liang & Renneboog (2017, s. 896-897) påvisat ett positivt samband mellan 

investerarskydd och CSR. Studiens slutsatser grundas på en utvärdering och rangordning 

av CSR mätt i ESG, från 23 000 företag verksamma i 114 olika länder. Enligt Liang & 

Renneboog (2017, s. 896) har företag med skandinaviska civilrättsliga lagar det högsta 

CSR-betyget, medan företag från länder med allmänna lagar i överlag har lägre CSR-

betyg än civilrättsliga länder. Legala regler anses enligt författarna vara den största 

faktorn till implementerandet och utövandet av CSR i jämförelse med påverkan från 

politiska institutioner, regelverk och företagets prestationer. I enlighet med Liang & 

Renneboog (2017) redogör Ferrell et al. (2016) för lagens inverkan där agentproblem kan 

påverkas av ett lands rättsliga skydd för investerare. Med argumentationen att CSR-

initiativen beror på agentproblemet menar författarna att förekomsten av agentproblem är 

mindre i länder som har ett starkare investerarskydd (Ferrell et al., 2016, s. 598-599).  

 

En sammanfattning av tidigare relevanta och utvalda studier inom området kan utläsas i 

tabell 3 på efterföljande sida. De studier som presenteras har en koppling till de områden 

vår studie behandlar, exempelvis agentteorin och ESG-score, samtidigt som tabellen 

inkluderar nyare studier från välciterade författare.  
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Tabell 3: Tidigare studier inom CSR med kopplingar till ämnesval och valda teorier. 

Författare Titel Resultat 
Gazzola (2012) Social performance 

enhances financial 

performance. Benefits 

from CSR 

Socialt ansvarstagande kan ha flera 
positiva effekter på företagets lönsamhet 
i form av minskade kostnader, nya 
affärsmöjligheter samt bidra till ett ökat 
kundförtroende. 

Giannarakis et al. 
(2014) 

Financial, governance 

and environmental 

determinants of 

corporate social 

responsible disclosure 

Företag som i högre grad släppte ut 
förorenande ämnen lämnade i större 
utsträckning upplysningar om deras CSR-
aktiviteter inklusive dess underkategorier 
och vice versa. 

Ferrell et al. (2016) Social responsible firms 

 

CSR-initiativ och agentproblem har ett 
samband och agentproblem kan påverkas 
av investerarskydd. 

Vollero et al. (2016) 
 

Avoiding the 

greenwashing trap: 

between CSR 

communication and 

stakeholder engagement 

CSR kan användas som ett verktyg för att 
avleda negativ kritik och maskera de 
oetiska handlingar som företaget är 
inblandade i.  

Liang & Renneboog 
(2017) 

On the Foundations of 

Corporate Social 

Responsibility 

Att det finns ett positivt samband mellan 
CSR och investerarskydd. 

Tamimi & 
Sebastianelli (2017) 

Transparency among 

S&P 500 companies: an 

analysis of ESG 

disclosure scores 

Större aktiebolag har en högre ESG-score 
jämfört med medelstora och högre ESG-
score har ett positivt samband med 
jämställda styrelser, styrelser med fler 
styrelsemedlemmar samt företag som 
baserar bonusar till VD och ledning på 
ESG-score. 

Wang et al. (2017) CSR Performance and 

the Readability of CSR 

Reports: Too Good to be 

True? 

Företag med högre CSR-engagemang har 
en mer lättförståelig och tydlig 
redogörelse av CSR.  

 

 

3.4.5 Hållbarhetsrapportering och lagstiftning i nordiska länder 

År 2015 kom EU med ett direktiv (2014/95/EU) om icke-finansiell information som 

innebär att ”bolag av allmänt intresse” som överstiger 500 anställda, även måste 

rapportera om deras hållbarhetspolicy samt huvudsakliga risker och konsekvenser som 

berör bland annat mänskliga rättigheter, antikorruption, mutor och miljömässiga aspekter. 

I direktivet framgår att företag i olika medlemsländer antingen kan inkludera denna 

information i deras finansiella rapporter eller publicera en upprättad separat rapport (EU 

direktiv 2014/95/EU; KPMG, 2016, s. 23). Som medlemsländer inom EU ska Sverige, 

Finland och Danmark följa EU-direktiv samt upprätta finansiella rapporter enligt IFRS. 
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Norge ska i enlighet med dessa länder rapportera enligt IFRS-standard då landet är med i 

European Economic Area vilka berörs av direktivet från EU (IFRS, 2016). 

 

I en rapport av CSR Europe & GRI (2017) behandlas medlemsländernas implementering 

av EU-direktivet där varje land presenteras individuellt. Utifrån denna information kan 

lagstiftningen i Sverige, Norge, Danmark och Finland jämföras. I Sverige och Danmark 

ställs hårdare krav på företagens hållbarhetsrapportering till skillnad från Norge och 

Finland. Svensk lagstiftning har gjort en gränsdragning för företag att 

hållbarhetsrapportera om de uppfyller minst två av följande krav; antal anställda 

överstiger 250 stycken, omsättningen uppgår till mer än 350 miljoner kronor eller en 

balansomslutning på mer än 175 miljoner (10 §, kap. 6 Årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554)). Detta innebär att lagkravet inte enbart berör bolag av allmänt intresse utan 

gäller samtliga företag som uppfyller minst två kriterier och att en hållbarhetsrapport 

antingen ska inkluderas i den finansiella rapporten eller upprättas separat. Dansk 

lagstiftning har gått ännu längre än direktivet och ställer krav på de företag som överstiger 

250 anställda, har en omsättning över 313 miljoner danska kronor eller en 

balansomslutning över 156 miljoner danska kronor. Norge och Finland har 

implementerad direktivet utefter minimikravet vilket innebär att företag med mer än 500 

anställda, en nettoomsättning på 40 miljoner Euro eller en balansomslutning som uppgår 

till mer än 20 miljoner Euro berörs (CSR Europe & GRI, s, 20, 31). Tabell 4 nedan 

presenterar en övergripande bild av ländernas lagkrav utifrån EU-direktivet.  

 

Tabell 4: EU-direktiv och lagkrav i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

EU-direktiv (EUR) Sverige (SEK) Danmark (DKR) Norge (EUR) Finland (EUR) 

Antal anställda 

> 500  

Antal anställda  

> 250 

Antal anställda  

> 250  

Antal anställda  

> 500  

Antal anställda  

> 500 

Nettoomsättning  

> 40 miljoner 

Nettoomsättning 

> 350 miljoner 

(SEK) 

Nettoomsättning 

> 313 miljoner 

(DKR) 

Nettoomsättning  

> 40 miljoner 

(EUR) 

Nettoomsättning 

> 40 miljoner 

(EUR) 

Balansomslutning 

> 20 miljoner 

Balansomslutning 

> 175 miljoner 

(SEK) 

Balansomslutning 

> 156 miljoner 

(DKR) 

Balansomslutning 

> 20 miljoner 

(EUR) 

Balansomslutning 

> 20 miljoner 

(EUR) 

 

I den fjärde upplagan av “Carrots & Sticks”, utgiven av parterna KPMG International, 

GRI, United Nations Environment Programme (UNEP) och The Centre for Corporate 

Governance in Africa, undersöks och analyseras hållbarhetsrapporteringens trender 

utifrån 64 länder (KPMG, 2016). I rapporten studeras instrument för rapportering och 

med detta menas instrument som oavsett om de är obligatoriska eller frivilliga, 

uppmuntrar eller ställer krav på företagen att kommunicera deras hållbarhetsinitiativ och 

prestation. Syftet med 2016 års kvantitativa studie och rapport var att uppmärksamma och 

utgöra ett diskussionsunderlag (KPMG, 2016). 

 

Undersökningens författare (KPMG, 2016, s. 23) argumenterar för att rapportinstrument 

och ländernas specifika riktlinjer betonar användandet av befintliga ramverk för CSR-

rapportering och att denna trend ökar (KPMG, 2016, s. 23). Av de 64 studerade länderna 
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fann författarna att statliga lagregleringar utgör den största delen av 

rapporteringsinstrument gällande hållbarhet. Dessa regleringar återfinns i mer än 80 % av 

de länder som studerades (KPMG, 2016, s. 9). Sedan föregående rapport år 2013, 

rapporterar författarna om en snabb global tillväxt vad gäller antal instrument som bidrar 

till att företag rapporterar om deras hållbarhetsarbete. Vidare argumenterar de för att det 

idag förkommer instrument till hållbarhetsrapportering i världens största ekonomier 

(KPMG, 2016, s. 10). I jämförelse med föregående upplaga år 2013, där 180 instrument 

i 44 länder noterades, kunde man 2016 identifiera 383 rapporteringsinstrument i 64 olika 

länder. I Sverige, Norge, Danmark och Finland återfinns mellan fem och nio 

rapporteringsinstrument (KPMG, 2016, s. 10). Sedan 2013 har även ländernas krav på 

obligatorisk rapportering ökat och principen som innebär att företag antingen måste ”följa 

eller förklara” tillämpas främst av aktiebolag och finansiella marknader (KPMG, 2016, 

s. 13). 

 

Efter regeringen är tillsynsmyndigheten för finansiella marknader den aktör som bidrar 

till flest instrument för hållbarhetsrapportering. Flertalet instrument är direkt riktade mot 

exempelvis banker och pensionsfonder, verksamma i den finansiella sektorn (KPMG, 

2016, s. 14). Instrument för rapportering har i många länder ett primärt fokus på stora 

bolag, statligt ägda bolag, branscher med högt inflytande samt aktiemarknadernas största 

bolag. Dessa organisationer anses ha erfarenhet och tillgängliga resurser i fråga om 

personal och tillgångar för att implementera och rapportera om hållbarhetsarbetet. En 

orsak till detta kan vara att hållbarhetsarbetet i stora publika företag i större utsträckning 

granskas jämfört med mindre publika bolag (KPMG, 2016, s. 16). Med hänsyn till att 

stora organisationer vanligtvis anställer mindre företag som underentreprenörer och 

leverantörer av råvaror och tjänster, är även mindre och medelstora företag en viktig del 

i den globala ekonomin. Utöver detta kan grupptryck också få en avgörande roll eftersom 

fler och fler av dessa bolag rapporterar om icke-finansiell information, vilket sätter press 

på företag som i dagsläget inte implementerat hållbarhetsrapportering (KPMG, 2016, s. 

16). Mindre företag har färre resurser tillgängliga för rapportering om hållbarhet samtidigt 

som de kan vara en del av en större värdekedja och av den anledningen är kravet på 

hållbarhetsrapportering i mindre och medelstora företag omdebatterad (KPMG, 2016, s. 

16). 

 

KPMG publicerade sin 10:e upplaga sedan 1993 av "The KPMG Survey of Corporate 

Responsibility Reporting 2017" där företagets ansvarstagande och 

hållbarhetsrapportering studerats i 49 olika länder. Denna undersökning var den mest 

omfattande hittills och inkluderade rapporter från 4 900 företag. Studien riktar sig främst 

till experter inom området samt till företagets styrelse och ledning och ämnar bidra med 

en kartläggning av hållbarhetsrapportering och dess globala trender. I fråga om antalet 

företag som hållbarhetsrapporterar världen över och den fortsatta ökningen av detta menar 

författarna (KPMG, 2017a, s. 15) att tillsynsmyndigheter, regeringar och aktiemarknader 

fortfarande är viktiga aktörer. Vidare argumenterar de för att den generella ökningen i 

hållbarhetsrapportering i Europa kan bero på kännedom om EU:s direktiv även om de 

hävdar att den maximala effekten, som kan härledas från direktivet om icke-finansiell 

rapportering, inte förväntas uppnås förrän tidigast om två år (KPMG, 2017a, s. 15). 

 

I den internationella jämförelsen av hållbarhetsrapportering där bedömningen utgår ifrån 

mänskliga rättigheter, kännedom om klimatrisk, uppsatta mål för kolanvändning, 

inkluderad hållbarhetsrapport i finansiella rapporter och hållbarhetsaktiviteter 

sammankopplade med FN:s 17 globala mål, fick Sverige det samlade betyget 88 %. I den 



33 
 

tidigare upplagan för 2015 var poängsättningen 87 % vilket innebär en ökning med 1 

procentenhet. De nordiska grannländerna var i jämförelsen också på höga poäng där 

Norge fick 89 % (tidigare 90 %), Finland 82 % (74) och Danmark på första plats med 94 

% (94) (KPMG, 2017b). 
 

I undersökningen framgick att Sverige och Finland ligger bland topp 10 i världen att 

implementera ett hållbarhetsarbete i enlighet med FN:s 17 globala mål (KMPG, 2017a, s. 

39 – 40). Jämförelsen utgår från de topp 100 största företagen i respektive land där 

Sverige hamnar på första platsen med ett hållbarhetsinitiativ sammankopplat till de 

globala målen i en majoritet (60%) av företagen (KMPG, 2017a, s. 39 – 40). Finland 

kommer på 6:e plats med 46 % uppfyllelse (KMPG, 2017a, s. 39 – 40) medan varken 

Norge eller Danmark finns med bland de tio bästa.  

 

Utifrån världens 250 största företag observerade författarna (KPMG, 2017a, s. 6) att mer 

än tre fjärdedelar i dagsläget inkluderar icke-finansiell information i den årliga 

rapporteringen. Därmed hävdar författarna att icke-finansiell rapportering numer anses 

vara relevant att inkludera och att denna trend fortsätter växa (KPMG, 2017a, s. 6). Enligt 

studiens analys anser 78 % av världens största företag att hållbarhetsrapportering är 

relevant och av intresse för deras intressenter och investerare (KPMG, 2017a, s. 21). 

Denna ökande trend tenderar att få effekt på andra företag som tar efter de i nuläget största 

företagen. I vissa länder appliceras en integrerad finansiell rapportering och en 

rapportering om icke-finansiell information och detta kan delvis bero på marknadens 

riktlinjer eller rådande lagstiftning (KPMG, 2017a, s. 6). 

 

3.5 Earnings Management och CSR 
Huang & Watson (2015, s. 3) beskriver att redovisningsprinciperna, med dess ansvar att 

korrekt återge finansiell information, bidrar till en tydlig koppling mellan CSR och 

redovisning då den även innefattar upplysningar om företagets CSR-arbete. Forskare har 

tidigare studerat möjliga samband mellan EM och CSR med varierande resultat. Studierna 

har genomförts i olika delar av världen, tillämpat flertalet olika metoder och studerat olika 

variabler för att kartlägga möjliga samband. Resultaten har påvisat både positiva och 

negativa samband och nedan presenteras några relevanta och välciterade studier inom 

området.  

 

En av de första att internationellt undersöka ett möjligt samband mellan CSR och 

Earnings management var Chih et al. (2008). Då tidigare studier om möjliga samband 

saknades, genomfördes en kvantitativ studie där 46 länder studerades mellan åren 1993 - 

2002. För att mäta förekomsten av EM användes earnings losses and decrease avoidance, 

earnings smoothing och earnings aggressiveness som mått. Utifrån studiens resultat där 

1653 företag undersöktes, fann forskarna belägg för att sambandet varierade beroende på 

vilket typ av EM som jämfördes mot CSR. Vad gäller sambanden mellan CSR och 

earnings smoothing konstaterade Chih et al. (2008) att en ökning av CSR minskade 

resultatutjämningen. För earnings losses avoidance and decrease avoidance fanns ett 

liknande samband där en ökning av CSR minskade företagets arbete mot resultatförluster. 

Med earnings agressiveness som mått innebar däremot en ökning av CSR också en ökning 

av EM. Resultatet visade med andra ord att företag som arbetar med CSR har mindre 

avsikt att resultatutjämna samtidigt som företaget har mindre fokus på att undvika 

resultatförluster och minskningar. Chih et al. (2008) argumenterade för att företagets 

ökade engagemang inom earnings aggressiveness vid CSR-initiativ, kan tonas ned med 

hjälp av lagregleringar och krav.  
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Prior et al. (2008, s. 160) observerade i sin studie 593 företag i 26 olika länder mellan 

2002 - 2004 med avsikt att identifiera ett generellt samband mellan EM och CSR. 

Författarna genomförde en kvantitativ studie där de beräknade EM genom diskretionära 

periodiseringar för att sedan jämföra detta mot företagens CSR. Studien visade, i likhet 

med deras teori, ett starkare samband i reglerade industrier samt i civilrättsliga länder 

(Prior et al., 2008, s. 171-173. Bakgrunden till studien är att EM skadar företaget i form 

av intressenternas förtroende och intressen. Detta kan ge företagsledningen incitament till 

att kompensera intressenterna genom att implementera CSR för att motverkande 

intressenternas missnöje och skadade förtroende (Prior et al., 2008, s. 163). Författarna 

utgick ifrån att ledningen inom välexponerade företag i högre grad skulle kommunicera 

ut sitt ansvarstagande gällande CSR, till skillnad från företag som visar på en mindre 

förekomst av EM. Resultatet av studien visade på ett positivt samband och att företag kan 

implementera CSR som en förebyggande åtgärd vid utövandet av EM (Prior et al., 2008, 

s. 171-173).  

 

Relationen mellan CSR och EM har vidare undersökts av Hong & Andersen (2011). 

Studien syftade till att undersöka sambandet mellan företagens hållbarhetsansvar och EM, 

där både AEM och REM undersöktes. Författarna utförde en kvantitativ studie där 

amerikanska publika företag studerades under åren 1995 – 2005 vilket genererade 8078 

observationer (Hong & Andersen, 2011, s. 465-466). EM beräknades utifrån företagens 

diskretionära periodiseringar och kassaflöde. Utgångspunkten i studien var 

frågeställningen kring hur företag med ett större hållbarhetsansvar manipulerar resultatet 

i mindre utsträckning. Resultatet påvisade ett negativt samband mellan EM och CSR, 

vilket innebär att företag med ett högre CSR-engagemang redovisar verksamhetens 

periodiseringar på ett mer korrekt sätt och visar en lägre förekomst av REM (Hong & 

Andersen, 2011, 467-469). 

 

Ytterligare bidrag till forskning inom området gav Kim et al. (2012, s. 767) som samlade 

in 18 160 observationer från amerikanska bolag under åren 1991-2009. Studien ämnade 

jämföra om det fanns några skillnader i den finansiella rapporteringen, med hänsyn till de 

operativa och redovisningsbaserade besluten inom verksamheten, mellan företag med 

eller utan CRS-initiativ. Företagets CSR-arbete undersöktes med hjälp av KLD-index, 

där CSR graderas enligt en skala och förekomsten av EM fastställdes genom att mäta 

förekomsten av diskretionära periodiseringar och manipulation av den operativa 

verksamheten. Kim et al. (2012, s. 790) utgick ifrån att företag som har ett socialt 

ansvarstagande skulle ha en lägre förekomst av EM, då de förväntas agera i samhällets 

och investerarnas intresse. I enlighet med studiens utgångspunkt fann författarna bevis 

för ett negativt samband mellan CSR och EM. Resultatet tyder på att CSR kan ha en 

motverkande effekt på resultatmanipulering med hänsyn till begreppets omfattning (Kim 

et al., 2012, s. 790).  

 

På den europeiska marknaden studerade Gras-Gil et al. (2016, s. 289) spanska företag 

under perioden 2005 - 2012. Studien syftade till att undersöka hur de spanska företagens 

CSR-arbete påverkade förekomsten av EM då forskningen inom området har varit kluvna 

i frågan. Likt tidigare forskning beräknande författarna EM med hjälp av diskretionära 

periodiseringar på icke-finansiella företag och inkluderade 100 av Spaniens mer välkända 

företag. Gras-Gil et al. (2016, s. 291-292) utgick ifrån att EM medför negativa 

konsekvenser för företagets intressenter då denna manipulering, grundar sig i ledningens 

egenintresse. De hävdade att resultatmanipulering inte är förenligt med CSR, utan kan 
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anses vara oetiskt, vilket får till följd att socialt ansvarstagande företag bör redovisa en 

mer sanningsenlig bild av verksamheten. I enlighet med Chih et al. (2008) fann forskarna 

bevis för att EM minskar när företaget har ett högre CSR-engagemang. Gras-Gil et al. 

(2016, s. 291) beskriver att det negativa sambandet kan bero på att företagets 

resursutnyttjande effektiviseras vid CRS-initiativ vilket således kan motverka 

incitamenten att manipulera resultatet. I tabell 5 återfinns en sammanställning av 

ovannämnda studier på sambandet mellan EM och CSR. 

 

Tabell 5: Tidigare studier om sambandet mellan CSR och EM. 

Författare och 
år 

Observationer Period Inkluderade 
länder 

Observerat samband 
mellan EM och CSR 

Chih et al., 2008 1653 företag 1993-2002 46 länder 
Sambandet varierar 
beroende på typ av EM 
som undersöks. 

Prior et al., 2008 593 företag 2002-2004 26 länder Positivt samband 

Hong & 
Andersen, 2011 

8078 observationer 1995-2005 USA Negativt samband 

Kim et al., 2012 
18 160 
observationer 

1991-2009 USA Negativt samband 

Gras-Gil et al., 
2012 

100 företag 2005-2012 Spanien Negativt samband 

 

 

3.6 Hypoteser 
Med utgångspunkt i tidigare studier som undersökt sambandet mellan EM och CSR gör 

vi antagandet att ett samband även förekommer i nordiska länder. Utifrån ett 

intressentperspektiv och företagens hållbarhetsansvar vill vi undersöka sambandet mellan 

CSR och EM i nordiska länder där Sverige, Norge, Danmark och Finland ingår, samt om 

detta möjliga samband skiljer sig i svenska bolag mot övriga länder. Majoriteten (78 %) 

av världens 250 största företag kommunicerar icke-finansiell information som 

komplement till finansiell rapportering och fler företag förväntas efterliknande detta 

förfarande (KPMG, 2017a, s. 6). Rapportering om en ökande trend för CSR-

rapporteringen som enligt KPMG (2016, s. 9) kan härledas från ländernas lagregleringar 

och rapportinstrument, inkluderar även nordiska länder. Detta tillsammans med det nya 

EU-direktivet som implementerades januari 2017, antyder att företagen i framtiden 

fortsätter ta ansvar och förtydliga sitt hållbarhetsansvar. Direktivet föranleder att 

hållbarhetsrapportering sätts mer i fokus vilket kan antas bidra till fortsatta initiativ. Med 

antagandet att EM minskar med CSR-implementering och att Sverige i dagsläget är 

världsledande vad gäller implementerandet av hållbarhetsarbete, i enlighet med FN:s 17 

globala mål, har följande hypoteser formulerats: 

 

Ett ökat CSR-initiativ minskar förekomsten av EM. 

Hypotes 1: 

HA: Det finns ett negativt samband mellan CSR och EM.  

 

EM förekommer i mindre utsträckning i svenska noterade bolag.  

Hypotes 2: 

HA: Earnings Management förekommer i mindre utsträckning i svenska börsnoterade 

bolag med CSR-initiativ jämfört med övriga länder.  
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ESG-combined score inkluderar medias rapportering av företagets aktiviteter vilket 

medför att införandet av nya riktlinjer och krav kan få effekt på bedömningen av CSR. 

Då företaget kan välja att implementera CSR i olika grad, vilket vidare kan påverka och 

få inverkan på olika intressenter, har vi valt att dela in företagets hållbarhetsarbete i 

mindre beståndsdelar och jämföra dessa mot EM. Den valda indelningen kan härledas 

från ESG-score där CSR-bedömningen delas upp i miljö, samhälle och bolagsstyrning för 

att möjliggöra jämförandet av hur de enskilda ESG-variablerna skiljer sig mellan 

länderna. Med detta som utgångspunkt har nedanstående hypoteser formulerats: 

 

Ett högre miljöinitiativ minskar förekomsten av EM. 

Hypotes 3: 

HA: Det finns ett negativt samband mellan EM och företagens miljöinitiativ 

 

Skiljer sig miljöinitiativen mellan länderna? 

Hypotes 3a: 

HA: Det finns en skillnad i ESG-score, miljö, mellan Sverige och övriga länder 

 

Ett högre samhällsengagemang minskar förekomsten av EM. 

Hypotes 4:  

HA: Det finns ett negativt samband mellan EM och företagens engagemang för samhället 

 

Skiljer sig samhällsengagemanget mellan länderna? 

Hypotes 4a:  

HA: Det finns en skillnad i ESG-score, samhälle, mellan Sverige och övriga länder 

 

En ansvarsfull strategi för bolagsstyrning minskar förekomsten av EM. 

Hypotes 5:  

HA: Det finns ett negativt samband mellan EM och ESG-score, styrning 

 

Skiljer sig bolagsstyrningen mellan länderna? 

Hypotes 5a:  

HA: Det finns en skillnad i ESG-score, styrning, mellan Sverige och övriga länder 
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4. PRAKTISK METOD 
Det praktiska metodavsnittet ger en övergripande bild av de statistiska metoderna som 

använts i studien, hur EM och CSR har beräknats samt kritik mot vald modell. Kapitlet 

inkluderar även en genomgående förklaring av datainsamling och databearbetning som 

slutligen resulterat i studiens observationer efter att hänsyn tagits till urval och bortfall. 

  

4.1 Metoder för beräkning av EM 
Resultatmanipulering kan förekomma i många olika former och det finns ett flertal olika 

tillvägagångssätt för utövandet av EM. Detta leder till att flera modeller och metoder har 

utvecklats för att kartlägga och korrekt beräkna EM. En vanligt förekommande metod 

inom forskningen är att beräkna totala periodiseringar genom diskretionära och icke-

diskretionära periodiseringar. En av de första modellerna som introducerades och 

användes för beräkning av periodiseringar var "The Healy Model" av Healy (1985). I 

studien konstaterades att företagsledare som belönas utifrån ett bonussystem tenderar att 

välja de redovisningsmetoder och periodiseringar som genererar högsta möjliga bonus för 

egen vinning (Healy, 1985, s. 106). Inom bonusavtalets gränser finns således ett samband 

mellan ledarnas drivkraft till att inkomstrapportera och periodiseringar (Healy, 1985, s. 

106). Författaren utgick från kassaflödet från företagets dagliga drift som en riktlinje för 

det redovisade resultatet vid bedömning om resultatmanipulering existerade. Vid 

beräkning av resultatmanipuleringens omfattning användes totala periodiseringar, 

definierade som skillnaden mellan periodens redovisade resultat och dess operativa 

kassaflöde (Healy, 1985, s. 86).  

 

DeAngelo (1986) bidrog till utvecklandet av "The DeAngelo Model" i sin studie av 64 

företag åren 1973 - 1980. Författaren argumenterade för att en fördel med beräkning av 

EM utifrån periodiseringar är att det möjliggör för avslöjandet av företagsledningens 

metoder att minska intäkter, en manipulering som för utomstående kan vara svår att 

upptäcka (DeAngelo, 1986, s. 408). Metoden har enligt författaren även nackdelar där 

inkluderandet av både diskretionära och icke diskretionära periodiseringar anses vara den 

främsta begränsningen (DeAngelo, 1986, s. 408). Vid beräkningen utgör företagets totala 

periodisering i föregående period en riktlinje för vad den nuvarande bör vara och 

resultatmanipulering beräknas som förändringen i de totala periodiseringarna (DeAngelo, 

1986, s. 409). I denna modell beräknas totala periodiseringarna genom att subtrahera den 

operativa verksamhetens kassaflöde från företagets redovisade resultat.  

 

Därefter presenterade McNichols & Wilson (1988) en annan modell för beräkning av EM. 

Modellen anpassades efter redovisningsregler i Generally Accepted Accounting 

Principles (GAAP) och utgick från balansräkningens "osäkra fordringar" och hur denna 

post skulle bokföras om inte resultatmanipulering förekom. Forskarna utvecklade därmed 

en riktlinje för diskretionära periodiseringar som skiljer sig från tidigare forskning med 

totala periodiseringar då McNichols & Wilson (1988, s. 2) främst fokuserade på en typ 

av periodiseringar inom GAAP. 

 

År 1991 utvecklade Jones en modell som senare kom att ligga till grund för efterföljande 

forskning inom EM. Modellen som benämns "The Jones Model" (Jones, 1991) beräknar 

EM utifrån totala periodiseringar till skillnad från McNichols & Wilson (1988). Vid 

beräkningen inkluderades materiella anläggningstillgångar (Gross Property, Plant and 

Equipment, PPE) för att särskilja diskretionära och icke-diskretionära periodiseringar 

(Jones, 1991, s. 211-212). Med sin studie ämnade Jones utveckla de tidigare metoder som 



38 
 

använts vid beräkning av EM genom att förbättra hur totala periodiseringar skulle mätas 

och inkluderade även en beräkningsmodell över tid.  

 

En annan omnämnd modell är "The Industry Model" av Dechow & Sloan (1991). I likhet 

med Jones frångår modellen antagandet om att icke-diskretionära periodiseringar är 

konstanta. En skillnad i denna modell är antagandet om att dessa periodiseringar är 

gemensamma för företag verksamma inom samma bransch och i studien utgick Dechow 

& Sloan, (1991) från företag i branscher med stora investeringar i forskning och 

utveckling.  

 

I en senare studie av Dechow, Sloan & Sweeney (1995) utvärderade och jämförde 

författarna de tidigare presenterade modellerna för att slutligen bidra med utvecklandet 

av "The Modified Jones Model". Enligt Dechow et al. (1995, s. 198) utgår både The Healy 

Model och DeAngelo Model från att icke-diskretionära periodiseringar är konstanta under 

den period som mäts. Om icke-diskretionära periodiseringar inte är konstanta utan 

faktiskt varierar, kommer modellerna att inrymma en felaktighet vid mätning av EM. 

Dechow et al. (1995, s. 199-200) ifrågasatte även The Industry Model då den endast tog 

hänsyn till de icke-diskretionära periodiseringar som inom en specifik bransch är 

gemensamma för företagen. Detta innebär att modellen inte uppmärksammar 

resultatmanipulering i branscher där förändringar av icke-diskretionära periodiseringar 

kan anses utgöra en standard och modellen kan således inte särskilja diskretionära och 

icke-diskretionära periodiseringar. I "The Jones Model" lämnades utrymme för variation 

av de icke-diskretionära periodiseringar, det vill säga antagandet om att dessa hölls 

konstanta var inte längre givet (Dechow et al., 1995, s. 198). En begränsning med denna 

modell var istället att intäkter ansågs tillhöra icke-diskretionära periodiseringar. Detta 

antagande resulterar i att manipulationen av intäkter frånses vid användandet av modellen 

vilket får till följd att EM inte uppmärksammas i sin helhet (Dechow et al., 1995, s. 199). 

Med bakgrund i denna begränsning blev modellen därmed omarbetad och 

vidareutvecklad av Dechow et al. (1995, s. 199) till den modell som idag är känd under 

namnet "The Modified Jones Model".  

 

Med utgångspunkt i tidigare studier (Bergstresser & Philippon, 2006; Cohen & Zarowin, 

2008; Gray et al., 2015; Holthausen et al., 1995; Hong & Andersen, 2011; Shu & Chiang, 

2014; Wells, 2002) som använt modellen för att studera förekomsten av EM i relation till 

andra variabler, kommer vi utifrån Modified Jones Model kartlägga EM och dess 

samband med CSR. Modified Jones Model anses vara den modell som är mest lämpad att 

använda vid beräkningar av periodiseringsbaserad resultatmanipulering (Dechow et al., 

1995; Martinez-Ferrero et al., 2016a, s. 312) vilket också motiverar valet att använda 

modellen i studien.  
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4.2 The Modified Jones Model 
Till skillnad från Jones Model innehåller den modifierade modellen en prognostisering 
av icke-diskretionära periodiseringar för den undersökta perioden (Dechow et al., 1995, 
s. 199). För att få fram de icke-diskretionära periodiseringarna (NDA) används 
nedanstående beräkning: 

 

NDAt = α1(1/At-1) + α2(∆REVt - ∆RECt) + α3(PPEt)  

 

Där variablerna förklaras av: 

A = Totala tillgångar 

∆REV = Förändring i nettoomsättning 

∆REC = Förändring i fordringar, netto 

PPE = Materiella anläggningstillgångar, brutto 

α = Branschspecifik variabel  
t = tidpunkt eller period 

 

Modified Jones Model av Dechow et al. (1995, s. 199, 203) beräknar totala 

periodiseringar enligt följande formel: 

TAt = (∆CAt - ∆CLt - ∆Casht + ∆STDt - DEPt) / (At-1)
 

Där variablerna förklaras av: 

∆CA = Förändring i omsättningstillgångar 

∆CL = Förändring i kortfristiga fordringar 

∆Cash = Förändring i likvida medel 

∆STD = Förändring i skulder inkluderade i kortfristiga fordringar 

DEP = Kostnad för avskrivning och amortering 

t = tidpunkt eller period 

 

För att uppskatta de branschspecifika variablerna α1, α2 och α3 används följande formel 

där TA, ΔREV och PPE divideras med totala tillgångar föregående år, At-1 (Dechow et 

al. 1995, s. 198-199; Jones, 1991, s. 211):  

 

TAt = α1(1/At-1) + α2(ΔREVt) + α3(PPEt) + νt 

 

TA = Totala periodiseringar 

ΔREV = Förändring i nettoomsättning  

PPE = Materiella anläggningstillgångar, brutto 

A = Totala tillgångar 

ν = Residualen 

t = tidpunkt eller period  
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4.3 Beräkning av EM enligt Modified Jones Model 
För att mer korrekt kunna uppskatta de branschspecifika variablerna samt räkna ut 

diskretionära periodiseringarna (DA) med hjälp av The Modified Jones Model, för den 

valda tidsperioden 2013 - 2017, har sex års data samlats in. Då modellen tar hänsyn till 

nyckeltal från föregående år (t-1), krävs sex års data för att beräkna DA under fem år. 

Genom att följa nedanstående steg i The Modified Jones Model har företagens 

diskretionära periodiseringar (DA) beräknats, vilket utgör grunden för bedömningen av 

EM.  

 

Steg 1 

Inledningsvis beräknas företagets totala periodiseringar (TA) med hjälp av nyckeltal från 

företagens balansräkning genom formeln: 

 

TAt = (∆CAt - ∆CLt - ∆Casht + ∆STDt - DEPt ) / (At-1) 

 

Steg 2 

Nästa steg är att skatta α1, α2 och α3, det vill säga de branschspecifika variablerna som 

krävs för uträkningen av diskretionära periodiseringar (DA). Utifrån insamlad data från 

företagens finansiella rapporter har de branschspecifika variablerna skattats med hjälp av 

en minstakvadrat-regression. Dessa variabler skattades utifrån nedanstående ekvation i 

STATA: 

 

TAt = α1(1/At-1) + α2(ΔREVt) + α3(PPEt) + νt 

 

Steg 3 

När de totala periodiseringarna beräknats och de branschspecifika variablerna har skattats 

blir nästa steg att beräkna företagens icke-diskretionära periodiseringar (NDA). Utifrån 

denna information kan de icke-diskretionära periodiseringarna (NDA) beräknas enligt 

formeln:  

 

NDAt = α1(1/At-1) + α2((ΔREVt-ΔRECt)/ At-1) + α3(PPEt/At-1) 

 

Steg 4 

Det avslutande steget är att bedöma företagets diskretionära periodiseringar (DA) som 

beräknas genom formeln: 

 

DAt = TAt - NDAt 

 

 

4.4 Kritik mot The Modified Jones Model 
Den valda metoden och dess fokus på periodiseringsbaserad resultatmanipulering beaktar 

inte eventuell förekomst av REM eller övriga tillvägagångsätt för resultatmanipulering, 

exempelvis Cookie Jar och Big Bath. Ytterligare en begränsning med Modified Jones 

Model är att den inte korrekt kan bedöma finansiella institut såsom banker och 

försäkringsbolag då det i denna bransch ställs andra krav på redovisningsmetoder (Gunny, 

2010, s. 862). Dechow et al. (1995, 223-224) menar att det finns brister i the Modified 

Jones Model där de godtyckliga periodiseringarna, som räknas fram i modellen, inte 

säkerställer att EM förekommer i de undersökta företagen och är således inte det bästa 

måttet att använda. Anledningen till denna kritik är att modellen gör det svårt att upptäcka 
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låga nivåer samt höga nivåer av EM. Trots denna kritik menar författarna att modellen 

fortfarande genererar ett bättre mått för att mäta förekomsten av EM än föregående 

modeller. McNichols (2000, s. 337) instämmer med Dechow et al. (1995) gällande 

huruvida de godtyckliga periodiseringarna är ett relevant mått för EM, då det inte är 

säkerställt att de godtyckliga periodiseringarna tyder på EM. Han argumenterar att det 

som utomstående är svårt att betrakta godtyckliga periodiseringarna som ett definitivt 

mått på EM. Vidare argumenterar McNichols (2000, s. 338) att ett resultat som påvisar 

att det inte förekommer EM bör beaktas med försiktighet då de använda metoderna inte 

är optimala. I likhet med detta argumenterar Hansen (1999) att dagens modeller, som 

syftar till att mäta EM, kan sakna empiriskt stöd för sina resultat då dessa modeller kan 

innehålla mätfel. 
 

4.5 ESG-Score 
I kontrast till ekvationer och beräkningar av EM har företagets hållbarhetsansvar, CSR, 

behandlats utifrån Thomson Reuters ESG-score. Under rubrik 3.4.4 beskrevs begreppet 

ESG, förkortningen av Environmental, Social och Governance, som en bedömning som 

täcker in över 400 ESG-mått i tio underkategorier. Ur databasen kunde vi inhämta 

företagens totala ESG-score samt separat information om hållbarhetspoäng uppdelat i 

miljö, samhälle och bolagsstyrning. För de tio underkategorierna som ingår i dessa ESG-

kategorier saknades en tilldelad bedömning för human rights och shareholders, 

underkategorier tillhörande kategorien Social respektive Governance. Figur 2 behandlar 

därmed de underkategorier som sammanställts och utgjort den samlade totalpoängen för 

respektive ansvarsområde; miljö, samhälle och bolagsstyrning.  

 

 
Figur 2: Underkategorier som ingått vid bedömning av företagens ESG-score, uppdelat 

i ansvar för miljö, samhälle och bolagsstyrning.  
 

Nedan följer ett exempel på den process som genomförts för att bedöma företagets 

hållbarhetsansvar i fråga om initiativ för miljön. 

 

För att besvara om ett högre miljöinitiativ minskar förekomsten av EM och få en bättre 

inblick i företagens hållbarhetsstrategi, adderades respektive företags tilldelade poäng i 

fråga om resursutnyttjande, utsläpp och innovationer. Denna data sammanställdes i total 

miljöpoäng för alla svenska, danska, norska och finska bolag uppdelat per år. 

Diskretionära periodiseringar från EM för åren 2012 - 2017 jämfördes därmed med 

företagens miljöpoäng för motsvarande period i en regressionsanalys för att kartlägga 

sambandet.  

 

Skillnader i miljöinitiativ mellan länderna kontrollerades genom att beräkna den 

genomsnittliga framtagna miljöpoängen, uppdelat per år och sammanställs per land. Detta 
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genererade en observation per land och år, totalt 20 stycken som analyserades i ANOVA-

test. På liknande sätt upprepades processen för kategorierna Social och Governance. 

 

4.6 Datainsamling och bearbetning 
Den data som bearbetats och analyserats inhämtades från Thomson Reuters EIKON och 

utgörs av sekundärdata för perioden 2012 – 2017. Anledningen till att denna period valts 

är främst för att undvika finanskrisen och dess påverkan på företagen, samt att en längre 

period skulle innebära en ökad tids- och resursåtgång. En längre tidsperiod skulle i sin tur 

inte få någon större effekt på jämförelsen och skillnader mellan de noterade bolagen. 

Detta med hänsyn till att tillgängliga nyckeltal för beräkningarna av EM ska 

överensstämma med tillgänglig information om företagens ESG-score. Den utökade 

perioden skulle således endast innebära fler företags-år vid kartläggning av det generella 

sambandet i nordiska länder mellan EM och CSR.  

 

Då Thomson Reuters EIKON är en välkänd licensierad databas som utgår från företagens 

rapporterade data, bedömer vi att den insamlade information är tillförlitlig. Om vi på egen 

hand istället hade inhämtad och beräknat samtliga nyckeltal samt utvärderat företagens 

CSR-initiativ, inryms ett större utrymme för manuella fel och subjektiva bedömningar 

samtidigt som det slutliga urvalet med hänsyn till tid och resurser hade reducerats. 

Insamlingsprocessen gjordes vid två olika tillfällen då vi till att börja med kontrollerade 

att nödvändiga nyckeltal för beräkning av EM fanns tillgängliga för valda år i databasen. 

Därefter listade vi samtliga bolag noterade på svenska, danska, norska eller finska börsen 

och lade till de nyckeltal som behövdes för uträkning av EM samt tillgänglig information 

om företagens ESG-score. Denna data sorterades och kategoriserades med hjälp av 

EIKON in i branscher för respektive land. Efter datainsamlingen bearbetades företagsdata 

i Excel där vi till att börja med exkluderade företag som saknade information om 

nödvändiga nyckeltal alternativt inte hade tillgänglig data för hela 

undersökningsperioden. På liknande sätt rensades data utifrån ESG-score till att endast 

inkludera företag som hade tillgänglig information rapporterad för minst år 2017. Nästa 

steg blev att beräkna totala periodiseringar för att därefter med hjälp av 

statistikprogrammet STATA skatta de branschspecifika variablerna genom minsta 

kvadratmetoden. Med denna information fortsatte uträkningarna i Excel och efter att de 

diskretionära periodiseringarna beräknats och sammanställts, kunde statistiska tester och 

kontroller genomföras. Tester och kontroller har främst genomförts i STATA och 

Minitab. 

 

Med vetskap om kritiken mot Modified Jones Model och för att minska dess 

begränsningar bestämde vi oss inledningsvis för att även kartlägga förekomsten av EM 

med hjälp av en kassabaserad modell. Denna modell följer Modified Jones Model men 

beräknar de totala periodiseringarna utifrån företagets kassaflöde till skillnad från 

originalmodellen som beräknar dessa periodiseringar utifrån balansräkningens poster. 

Enligt Hribar & Collins (2002, s. 105) är denna modell att föredra då det finns problem 

med att beräkna totala periodiseringar utifrån företagets balansräkningar vilket The 

Modified Jones Model av Dechow et al. (1995) utgår ifrån. Detta tillvägagångssätt uteslöt 

vi dock på grund av databasens bristfälliga tillgång till nödvändiga nyckeltal för 

beräkningen.  

 

Vid databearbetning noterades dessutom att en stor del av företagsobservationerna 

rensades på grund av att företagen inte hade kompletta nyckeltal med information om 

fördelningen av anläggningstillgångar, vilket The Modified Jones Model beaktar. Den 
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variabel som i huvudsak inte tillhandahöll komplett data för samtliga år var Property, 

Plant & Equipment (PPE), på svenska översatt till materiella anläggningstillgångar. Vi 

gjorde mot denna bakgrund valet att utgå helt och hållet från de variabler som behövs vid 

beräkning av EM enligt The Modified Jones Model och analysera samtliga företag med 

komplett information, vilket resulterade i en liten population, (se tabell 6). Därefter gjorde 

vi om beräkningarna och använde oss av variabeln "Fixed Assets" som kan anses 

motsvara materiella anläggningstillgångar och detta bidrog till ett större urval. Dessa två 

beräkningsmetoder (PPE och FIXED) jämfördes senare och de olika resultaten 

analyserades utifrån uppställda hypoteser. Utöver detta har datainsamlingens bortfall 

resulterat i att samtliga företag inte kunnat observeras vilket inledningsvis var ambitionen. 

Vad som slutligen blev avgörande för urvalet var företagens tillgängliga ESG-score. De 

observerade företagen med rapporterad ESG-score och kompletta nyckeltal för beräkning 

av EM utgjorde därmed den undersökta populationen. Mer utförlig information om denna 

process finns att utläsa under rubrik 4.8 urval och bortfall. 

 

4.7 Population 
För att undersöka ett möjligt samband mellan EM och CSR i nordiska länder samt hur 

detta samband skiljer sig mellan grannländerna, har vi utgått ifrån börsnoterade bolag i 

samtliga länder. För att möjliggöra denna analys har vi inledningsvis inkluderat alla 

svenska företag listade på NASDAQ OMX Stockholm samt övriga länders motsvarighet, 

det vill säga NASDAQ Copenhagen, OMX Helsinki och Oslobörsen. Samtliga 

börsnoterade bolag oavsett om de verkar på Small, Mid eller Large-Cap ingår i vår 

population och har sammanställts med hjälp av Thomson Reuters Eikon. Totalt 

inhämtades för en sexårsperiod 8346 företagsobservationer från dessa fyra marknader.  

 

4.8 Urval och bortfall 
Studiens primära urval bestod av alla börsnoterade företag i Sverige, Norge, Danmark 

och Finland. Detta urval resulterade i 1391 företag och 8346 företagsobservationer för 

undersökningsperioden 2012 – 2017. För att kunna beräkna eventuell förekomst av EM 

och sambandet mellan CSR krävdes fullständig information för samtliga studerade år. 

Detta medförde att företag med inkomplett information klassificerades som bortfall i 

studien och rensades bort. Ur denna sammanställning har banker och försäkringsbolag 

exkluderats med motiveringen att vissa företag inom den finansiella sektorn inte är 

jämförbar med övriga branscher och industrier, då de enligt Gunny (2010, s. 862) följer 

andra redovisningsprinciper och metoder. Kvar av populationen innan andra 

överväganden och bortfall fanns totalt 2160 observationer fördelade på 360 företag. Av 

denna population var fördelningen 165 svenska företag, 105 norska, 43 danska och 47 

finska företag.  

 

Då studien ämnar undersöka sambandet mellan EM och CSR inhämtades även 

information om företagens ESG-score. Under denna sexårsperiod fanns totalt 148 företag 

med en dokumenterad ESG-score tillgängliga i databasen. Detta urval överensstämde inte 

fullt ut med de företag som tillhandahöll samtliga nyckeltal för beräkning av EM, utifrån 

de två valda metoderna, PPE och FIXED. Dessa observationer och dokumentationer 

utgjorde därmed ett naturligt urval då endast företag med en ESG-score och komplett 

information för beräkning av EM kunde studeras. Detta resulterade således i ytterligare 

bortfall och det totala bortfallet från vår ursprungspopulation på 1391 företag blev därmed 

1363 för PPE och 1341 för FIXED. Tabell 6 nedan redovisar insamlandet av 

observationer och den urvalsprocess med dess bortfall som behandlats i studien. 

Ambitionen var att studera och jämföra hela populationen men på grund av att nödvändig 



44 
 

data inte kunnat inhämtas och användas har dessa bortfall uppstått. Kvarstående 

population på 28 företag med PPE och 50 företag med FIXED har vidare använts vid 

hypotesprövning och jämförelser. 

Tabell 6: Överblick av processen från databearbetning till urval. 

Metod för 

beräkning av EM 

Antal företag  Företag med 

komplett data 

för ESG 

Företag med 

komplett data 

för EM 

Företag med 

komplett data, 

ESG och EM 

PPE 1391 148 66  → 28 

Sverige 823 70 19 9 

Danmark 145 29 18 8 

Norge 273 25 10 3 

Finland 150 24 19 8 

FIXED 1391   148  360  → 50 

Sverige 823 70 165 15 

Danmark 145 29 43 11 

Norge 273 25 105 13 

Finland 150 24 47 11 

 

Det ursprungliga antalet företag från alla länder, 1391 stycken, minskade drastiskt till 28 

respektive 50 stycken vilket tydliggörs i tabell 6. Dessa bortfall uppstod gradvis allt 

eftersom databearbetningen fortgick. Första steget var att för varje nyckeltal rensa ut de 

företag som saknade komplett data för samtliga sex år, detta för att kunna beräkna EM 

under perioden 2012 - 2017. Trots många bortfall redan vid en första anblick, ansåg vi att 

en population på 66 respektive 360 företag utgjorde en bra grund för studien då detta 

skulle innebära 330 företagsobservationer för PPE och 1800 för FIXED. Vid nästa steg i 

bearbetning av data för ESG-score konstaterade vi att många företag saknade ESG-score 

för samma period vilket medförde ett stort bortfall. Vi beslutade oss därmed att rensa bort 

företag som inte hade någon tilldelad poäng för ESG-score under alla jämförelseår och 

kunde efter detta observera 148 företag. Med 148 företag föreställde vi oss att studien 

fortfarande skulle baseras på ett stort antal observationer, fram tills dessa två 

databearbetningar skulle sammanställas. Vi upptäckte då att alla företag som hade en 

tilldelad ESG-score, inte hade komplett information för beräkning av EM och vice versa. 

De företag som vi kunde beräkna EM för, det vill säga 66 respektive 360 företag, ingick 

inte i gruppen med ESG-score. När dessa grupper slogs samman fanns slutligen endast 

28 företag med ESG-score och nyckeltal för att beräkna EM enligt PPE-metoden samt 50 

företag enligt FIXED. Av detta framgår att vi inte förväntade oss ett så pass stort bortfall 

och att det inte heller var önskvärt med den begränsning i observationer som detta 

medförde. Avgörande för studiens kvarvarande observationer samt orsaken till bortfallet 

beror på valet att bedöma CSR utifrån ESG-Score. Utifrån våra resurser var information 

om CSR i form av ESG-score endast tillgänglig via databasen Thomson Reuters. Detta 

innebär att vi utifrån den information vi haft åtkomst till, har gjort allt vi kunnat för att 

bevara observationer för att göra studien genomförbar och så tillförlitlig som möjligt.  
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4.9 Kontrollvariabler 
Utöver att säkerställa att förekomsten av EM är korrekt uträknad genom att inkludera 

ytterligare en beräkning utifrån fixed assets, har vi beaktat andra variabler som kan 

påverka studiens reliabilitet och validitet. Utifrån tidigare forskning inom området 

(Bergtresser & Philippon, 2006; Cohen & Zarowin, 2008; Gao & Zhang, 2015; Kim et 

al., 2012) har vi valt ut kontrollvariabler som påvisats ha ett samband med EM och 

därmed anses vara betydande för studien. Med hänsyn till att vi jämför olika företag i 

nordiska länder och huvudsakligen bedömer den ekonomiska prestationen mot företagets 

hållbarhetsinitiativ, kan variabler såsom företagets storlek och branschtillhörighet 

påverka resultatet. Dessa faktorer kan anses vara förenliga över nationsgränserna då 

samtliga observerade företag är börsnoterade och somliga även konkurrerande inom en 

viss sektor. Av den anledningen har vi valt att inkludera företagets storlek, mätt i totala 

tillgångar som oberoende kontrollvariabel. Ytterligare en variabel som kan variera och 

därmed bedöms vara av intresse att beakta, är företagens skuldsättningsgrad. Utöver dessa 

har i tidigare studier (se exempelvis Cohen & Zarowin, 2008; Gao & Zang, 2015; Kim et 

al., 2012; Kothari et al., 2005) identifierat avkastning på tillgångar som en förekommande 

kontrollvariabel. Detta har medfört att vi även valt att ta hänsyn till denna aspekt för att 

möjliggöra för generaliserbara slutsatser och påvisandet av ett tillförlitligt resultat. 

 

4.9.1 Företagets storlek  

Publika företag har som tidigare nämnt fler regler och lagar att förhålla sig till i fråga om 

redovisning av både finansiella rapporter och hållbarhetsarbete (KPMG, 2017a, s. 16). 

Inom EUs direktiv krävs att samtliga företag som överstiger förutbestämda gränsvärden 

upprättar en hållbarhetsrapport. Detta har en tydlig koppling till företagets storlek 

samtidigt som börsnoterade bolag har fler granskande ögon på sig då företagens agerande 

kan komma att påverka ett stort antal intressenter. Yu (2008) drog slutsatsen att företag 

som granskas och följs av fler analytiker i mindre utsträckning utövar 

resultatmanipulering och i studien användes företagets storlek mätt i marknadspris. 

Vidare inkluderade Nagy & Neal (2001, s. 102) företagets storlek som en kontrollvariabel 

vid jämförandet av EM i japanska och amerikanska bolag, detta med motiveringen att 

större företag möjligen har fler tillgängliga resurser för att manipulera resultatet. 

Ytterligare studier som tagit hänsyn till storleken på företaget vid studier av EM eller 

CSR är till exempel Cheng & Warfield (2005), Kim et al. (2012), Roychowdhury (2006) 

och Shu & Chiang (2014). Vidare kontrollerade Gunny (2010) och Rodriguez-Ariza et 

al. (2016) storleken på företaget mätt i totala tillgångar. Mot denna bakgrund har totala 

tillgångar inkluderats som en mätbar variabel för att kontrollera studiens påverkan av 

storleken på företagen.  

 

4.9.2 Avkastning på tillgångar (ROA) 

Return on assets (ROA), på svenska översatt avkastning på tillgångar, kan användas för 

att mäta företagets finansiella prestation. Denna kontrollvariabel har använts i flertalet 

tidigare studier, exempelvis påvisade Kothari et al. (2005, s. 165) att företag med en lägre 

avkastning på tillgångar har incitament till resultatmanipulering. McNichols & Wilson 

(1988, s. 13) beskrev att företag använder ROA för att mäta företagets prestation och 

tillväxt vilket indikerar att denna kontrollvariabel kan användas för att kartlägga EM som 

antingen understiger eller överträffar finansiella mål. I en senare studie (McNichols & 

Wilson, 2000, s. 331) mäts ROA som inkomst före extraordinära poster minskat med den 

ingående balansen av totala tillgångar. I enlighet med detta konstaterar Gunny (2010, s. 

871) att ROA används för att kontrollera korrelationen mellan EM och företagets 

prestation. Liu et al. (2014, s. 148) använder också ROA för att mäta företagets prestation 
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och utgår från den operativa verksamhetens intäkter dividerat med totala tillgångar. 

Vidare använder Cheng & Warfield (2005) både företagets storlek och ROA som 

kontrollvariabler samtidigt som flertalet studier (Bergstresser & Philippon, 2006; Cohen 

& Zarowin, 2008; Gao & Zhang, 2015; Kim et al, 2012; Kothari et al., 2016; Zang, 2012) 

använder ROA som en prestationsmätande variabel. Med utgångspunkt i ovannämnda 

studier tar denna studie tillsammans med företagets storlek också hänsyn till företagens 

ROA. 

 

4.9.3 Skuldsättningsgrad 

Ytterligare en kontrollvariabel som kan påverka studien är företagens skuldsättningsgrad. 

Lazzem & Jilani (2018) drog slutsatsen, i en studie om skuldsättningsgradens påverkan 

på AEM, att företagets skuldsättningsgrad har ett positivt samband med förekomsten av 

EM. Vidare menar författarna att föregångare till studien kommit fram till olika resultat 

och påvisat både ett positivt och negativt samband mellan EM och skuldsättningsgraden 

(Lazzem & Jilani, 2018, s. 351-352). I enlighet med detta påvisade Anagnostopoulou & 

Tsekrekos (2017) att skuldsättning och dess förändring har en positiv påverkan på REM 

men menade att ingen signifikant påverkan kunde knytas till AEM. Zamri et al. (2013) 

fann motsatta bevis samt konstaterade att det fanns ett negativt samband och att företag 

med en hög skuldsättningsgrad i mindre utsträckning utövade REM. Gras-Gil et al. (2016, 

s. 296) menar att skuldsättningsgraden har en positiv och signifikant association till 

diskretionära periodiseringar. Då tidigare forskning kunnat påvisa ett samband finner vi 

därmed skuldsättningsgraden relevant att ta hänsyn till. 

 

Defond & Jiambalvo (1994, s. 147) argumenterade att debt/equity ratio är ett vanligt 

förekommande mått för att undersöka företags skuldsättningsgrad då en mer utförlig 

granskning är kostsam. I tidigare studier (se exempelvis Arthur et al., 2015, Ge & Kim, 

2014; Gras-Gil et al., 2016; Gray et al. 2015) har skuldsättningsgraden beaktats och 

beräknats på olika sätt. Exempelvis mätte Ge & Kim (2014) samt Kim et al. (2012) 

skuldsättningsgraden som långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar medan Gray 

et al. (2015), Gras-Gil et al. (2016) och Lazzem & Jilani (2018) utgick från totala skulder 

i förhållande till totala tillgångar. I överenstämmelse med senare studier har 

skuldsättningsgraden beräknats som totala skulder dividerat med totala tillgångar. Detta 

nyckeltal fanns dessutom tillgänglig i Thomson Reuters Eikon och var komplett för 

samtliga observerade företag.  

 

4.10 Val av statistiska metoder 
 

4.10.1 Regressionsanalys 

Regressionsanalysen används för att undersöka korrelationen mellan oberoende variabler 

och beroende variabler, dessa variabler kan även benämnas förklaringsvariabel och 

responsvariabel. I denna studie ämnar regressionsanalysen studera korrelationen mellan 

den oberoende variabeln CSR och den beroende EM. I en studie undersökte Kothari et al. 

(2005, s. 166) finansiell prestation mot diskretionära periodiseringar med hjälp av en 

linjär regressionsanalys. Med utgångspunkt i tidigare studier som använt en 

regressionsanalys (se exempelvis Enomoto et al., 2015; Friede et al., 2015; Gao & Zhang, 

2015) kontrollerar vi korrelationen mellan CSR och EM. Den linjära regressionsanalysen 

valdes då ett samband mellan EM och CSR tidigare observerats och vi utgår därmed från 

att ett liknande samband även kan identifieras i nordiska länder. Hur EM som 
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responsvariabel påverkas av förändringar i CSR kommer kunna utläsas i denna 

regressionsanalys.  

 

Vid statistiska studier och tester är signifikansnivån 0,05 vanligt förekommande. Utifrån 

tidigare studier inom området (Friede et al., 2015; Prior et al., 2008; Rodriguez-Ariza et 

al., 2016; Roycowdhury, 2006) motiverar vi vidare valet av signifikansnivån 0,05 vilket 

motsvarar konfidentintervallet 95 %. Vad detta innebär är att nollhypotesen förkastas om 

p-värdet understiger 0,05 och samtliga genomförda statistiska tester förhåller sig 

fortsättningsvis till denna signifikansnivå. 

 

4.10.2 T-test 

Ett t-test används för att testa hypoteser och analysera medelvärdet i en eller två 

populationer när standardavvikelsen i dessa normalfördelade urval är okänd 

(Investopedia, 2018b). Testet avser därmed undersöka om observationernas medelvärde 

och standardavvikelse överensstämmer med populationens verkliga värden. Detta 

statistiska test har använts för att sammanställa data för medelvärden och 

standardavvikelser i företag där EM kunnat beräknas samt till deskriptiv statistik över 

ESG.  

 

4.10.3 ANOVA 

Med hänsyn till att enklare T-test inte inrymmer en jämförelse mellan olika variabler utan 

endast kan beakta två populationer, har ANOVA-test genomförts. Analysis Of Variance 

(ANOVA) utgår ifrån att medelvärdet i de undersökta grupperna är likvärdigt genom att 

jämföra variansen mellan gruppindelade observationer (Minitab, 2017a). Denna analys 

valdes då studien ämnar jämföra medelvärdet och resultat i flertalet nordiska länder såsom 

Sverige, Norge, Danmark och Finland med varandra. Med hjälp av denna analys har 

därmed förekomsten av EM i de utvalda länderna jämförts för att möjliggöra 

kartläggandet av signifikanta skillnader över nationsgränserna samt analyser av skillnader 

i CSR-initiativ.  

 

4.10.4 Multikollinaritet - Variance Inflation Factor 

Vid ett linjärt samband kan det finnas risk för multikollinaritet, det vill säga att en eller 

flera av de oberoende variablerna korrelerar med varandra. Detta kan få till följd att 

regressionsanalysens förklaringsvariabler påverkar varandra vilket kan innebära 

svårigheter att dra slutsatser om dess påverkan på den beroende variabeln eller resultatet 

i sin helhet (Investopedia, 2018c, Minitab, 2017b). För att försäkra oss om att de 

förklarande variablerna inte är direkt korrelerade med varandra och därmed påverkar 

testernas tillförlitlighet, har korrelationen undersökts med Variance Inflation Factor 

(VIF), ett index för multikollinaritet. Med VIF undersöks förekomsten av ett eller flera 

samband mellan de förklarande variablerna och detta index används för att säkerställa 

obundenheten i kontrollvariablerna samt till vilken grad variansen av en variabel påverkas 

av korrelationen med övriga (Investopedia, 2018c, Minitab, 2017c). Ett högt VIF-värde 

innebär risk för en korrelation mellan förklaringsvariablerna och den tumregel som 

vanligen används vid denna bedömning är ett VIF som överstiger 10 (Jou et al., 2014, s. 

1517). För att kontrollera multikollinariteten kommer vi i enlighet med detta samt 

tillvägagångsättet i studien av Gray et al. (2015), utgå från denna tumregel.   
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4.10.5 Heteroskedasticitet 

Inom statistiken betyder heteroskedasticitet att en variabels standardavvikelse, mätt över 

tid, inte är konstant. Heteroskedasticitet kan uppkomma genom två olika former, 

villkorlig och ovillkorlig. Den villkorliga heteroskedasticiteten fastställer icke konstant 

volatilitet i framtiden då det inte går att fastställa om volatiliteten är hög eller låg. Den 

sistnämnde används när det går att fastställa en framtida hög eller låg volatilitet 

(Investopedia, 2018d). Stock & Watson (2014, s. 207-209) menar att det är att föredra om 

regressionsanalysen visar homoskedasticitet, vilket är motsatsen till heteroskedasticitet. 

 

4.10.6 Minsta-kvadratmetoden 

En linjär regressionsanalys utgår ifrån Minsta-kvadratmetoden och trots att metoden 

kritiserats för sin förmåga att inrymma enstaka fel, motiveras användandet av sin enkelhet 

med avseende till både teori och praktik (Nationalencyklopedin, u.å.). Modified Jones 

Model's okända parametrar, α1, α2 och α3, skattas med hjälp av MK-metoden utifrån data 

inhämtad från åren 2012-2017. Genom att subtrahera de skattade parametrarnas värden i 

kvadrat från de reala värdenas totala summa, identifierar metoden de värden för 

parametrarna α1, α2 och α3 som för samtliga studerade år bidrar till minsta möjliga 

felaktighet.  

 

4.10.7 Uppfyllnad av regressionskrav 

För att säkerställa att det inte förekommer multikollinäritet bland de oberoende 

variablerna har vi kontrollerat detta genom ett VIF-test. Resultatet visade att det inte 

förekom någon multikollinäritet då testerna påvisade värden som inte översteg 10. Vidare 

har normalfördelningen undersökts genom att vi studerat residualer och analyserat 

deskriptiv statistik. Testerna indikerade att observationer har en stor variation i värden 

samt inkluderande extremvärden och kan därmed inte anses vara normalfördelade. Att 

exkludera dessa extremvärden var inte aktuellt då det skulle innebära att urvalet blev 

avsevärt mindre. Vi valde därför att fortsätta, trots att observationerna inte var 

normalfördelade, för att göra studien genomförbar. Heteroskedasticiteten har 

kontrollerats genom ett Breusch-Pagan i STATA. Testet visade att det förekom 

heteroskedasticitet för hypotes 1 och hypotes 2. Trots detta valde vi att fortsätta med 

variablerna för att utesluta påverkan från andra faktorer. Dessa avvägningar kan således 

få en påverkan på studiens resultat. 
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5. RESULTAT 
 I studiens femte kapitel presenteras deskriptiv statistik samt resultat från 

regressionsanalyser och ANOVA-test utifrån de två olika beräkningsmetoder, PPE och 

FIXED. En sammanställning av testerna tillsammans med resiudalplottar kan för den 

intresserade mer utförligt studeras i efterföljande appendix. Där återfinns även 

regressioner för hypotes 1 och 2, uppdelade per land. 

 

Population som efter bortfall och andra överväganden återstod inkluderade noterade 

bolag på Small, Mid och Large Cap i Sverige, Danmark, Norge och Finland under åren 

2012 - 2017. Företagens storleksindelning har inte särskilts då samtliga företag med 

komplett information har inkluderats i studien samt att en kontrollvariabel som mäter 

företagets storlek har använts. Totalt kunde 28 företag observeras vid beräkning av EM 

med PPE i relation till ESG-score. I Sverige återfanns 9 stycken företag med tillgänglig 

information, ett antal motsvarande 32 % av de totala observationerna. Motsvarande siffra 

för Norge var 3 stycken företag tillika 10,7 % medan Danmark och Finland hade 8 företag 

vardera (28,6%). Nedan presenteras observationerna fördelat på land till vänster i figur 3. 

 

 

 

Figur 3: Procentuell fördelning av observationerna utifrån land och beräkningsmetod.  

 

För beräkning av EM med Fixed Assets i relation till ESG-score observerades totalt 50 

stycken företag. Fördelningen av dessa företag utgjordes av 15 stycken i Sverige (30 %), 

13 stycken (26 %) i Norge respektive 11 företag i Danmark och Finland (26 %) vilket kan 

utläsas i det högra cirkeldiagrammet ovan.   
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Figur 4: Totalt antal företag med tillgänglig ESG-score uppdelat per land.  
 

Av den inhämtade information om företagens ESG-score fanns tillgänglig information 

för 148 stycken företag mellan åren 2012 - 2017. Detta efter att företag som saknade 

uppgifter om ESG exkluderats och fördelningen per land presenteras i figur 4. Av 

återstående observationer kunde 70 stycken härledas till svenska bolag, 24 stycken till 

norska bolag, 29 stycken till danska bolag samt 25 stycken till finska bolag. 

 

5.1 Earnings Management 
Från insamlad data beräknades EM för Sverige, Norge, Danmark och Finland under 

perioden 2013 - 2017. Då två olika nyckeltal genomgående har använts för beräkning av 

EM resulterade detta i två, i övrigt likartade beräkningsmetoder, som fortsättningsvis 

jämförs och presenteras. Skillnaden mellan dessa är att ena metoden tar hänsyn till 

Property Plant & Equipment (PPE) och i den andra metoden används Fixed Assets som 

substitut till PPE.    

Tabell 7: Deskriptiv statistik över diskretionära periodiseringar (DA) 2013 - 2017. 

DA N Medelvärde StDev Minsta värde Största värde 

PPE 330 0,611 2,021 0,000194 17,17 

FIXED 1795 0,1588 0,5536 0,000178 13,61 

 

I tabell 7 ovan presenteras beskrivande statistik för alla företag, oberoende av land, med 

tillgänglig information för att beräkna EM under en femårsperiod. Om medelvärdet på de 

diskretionära periodiseringarna är noll, förekommer ingen resultatmanipulering. Ett tal 

mindre eller större än noll indikerar att resultatmanipulering förekommer. Ett negativt 

värde innebär att företaget manipulerar periodiseringarna nedåt och ett positivt värde 

betyder att företaget justerar dessa uppåt. Då vår studie ämnar undersöka om EM 

förekommer eller ej, inte om företagen med hjälp av periodiseringar manipulerar 

resultatet uppåt eller nedåt, har de diskretionära periodiseringarna räknats om till absoluta 

tal. Både för PPE och FIXED framgår att spridningen mellan minsta och största värdet är 

stor vilket även kan utläsas från standardavvikelsen. Detta tyder på att EM förekommer i 

olika utsträckning bland företagen. Ur sammanställning kan även utläsas att medelvärdet 

för EM beräknat med PPE uppgår till 0,611 medan motsvarande medelvärde för FIXED 
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är 0,1588. Trots att PPE är det nyckeltal som originalmodellen använder sig av stämmer 

medelvärdet för FIXED bättre överens med resultatet från studien av Dechow et al. (1995, 

s. 221) där författarna utifrån Modified Jones Model kom fram till medelvärdet 0,171 

(17,1 %) för diskretionära periodiseringar. 

 

Tabell 8: Deskriptiv statistik utifrån beräkningsmetodernas observationer 

DA N Medelvärde StDev Minsta värde Största värde 

PPE 140 0,2661 0,3604 0,000194 1,596 

FIXED 250 0,0627 0,0755 0,0001936 0,7147 

 

I tabell 8 kan en skillnad i medelvärdet för DA observeras mellan beräkningsmetoderna 

PPE och FIXED. I detta fall avviker båda populationerna från medelvärdet 17,1 % vilket 

gav oss en anledning att fundera över vilken metod vi främst skulle utgå ifrån. Utifrån 

största och minsta värdet blir det tydligt att det finns en variation i diskretionära 

periodiseringar både bland observationerna inom PPE och FIXED. Variationen i DA är 

större för PPE tillsammans med medelvärdet på 26,61 % och detta beror på att 

populationen inrymmer avvikande värden. Med hänsyn till begränsningen i observationer 

där N=140 och innebär att endast 28 företag ingår i populationen över fem år, har inga 

outliers exkluderas ur någon av grupperna. 

 

Tabell 9: Deskriptiv statistik för beräkningsmetod PPE 

PPE  N  Medelvärde  StDev  Minsta värde  Största värde  

ESG  128  60,80  14,52  20,74  87,44  

ENVIRONMENTAL  20  65,82  5,75  53,8  73.04  

SOCIAL  20  58,46  5,55  49,28  68,10  

GOVERNANCE  20  47,12  8,69  27,29  56,97  
 

Kontrollvariabler  N  Medelvärde  StDev  Minsta värde  Största värde  

ROA  140  0,0569  0,0702  -0,217  0,32  

SKULDSÄTTNINGS-  
GRAD  

140  0,6659  1,2645  0  14,839  

FÖRETAGETS 
STORLEK  

140  4,20e+10  3,52e+10  2,05e+09  1,34e+11  

 

Till att börja med kan från tabell 9 utläsas att variabeln ESG och kontrollvariablerna har 

ett större antal observationer jämfört med Environmental, Social och Governance. Detta 

beror på att det för respektive ESG-kategori saknades data för hela perioden och dessa 

har därmed beräknats som ett genomsnittligt värde och legat till grund för ANOVA-tester. 

Medelvärdet för den totala ESG-poängen uppgår till 60,80 där det lägsta observerbara 

värdet var 20,74. Variationen i värdena är som störst för ESG-kategorien Governance där 

det minsta observerade värdet uppgår till 27,29 vilket avviker från övriga kategorier. 

Kontrollvariablerna har också skillnader i värden och det kan noteras att samtliga 

variabler inkluderar outliers i båda riktningarna. En förklaring av kontrollvariablerna 

ROA, skuldsättningsgrad och företagets storlek återfinns i tabell 11. 
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Tabell 10: Deskriptiv statistik för beräkningsmetod FIXED 

FIXED N  Medelvärde  StDev  Minsta värde  Största värde  

ESG  223 60,31 14,63 8,51 87,54 

ENVIRONMENTAL  20 58,79 5,22 54,76 70,61 

SOCIAL  20 59,94 5,84 47,23 69.98 

GOVERNANCE  20 50,33 16,82 25,16 78,54 
 

Kontrollvariabler  N  Medelvärde  StDev  Minsta värde  Största värde  

ROA  250 0,4865 0,7429 -0,392 0,32 

SKULDSÄTTNINGS-  
GRAD  

250 0,6341 1,0479 0 14,839 

FÖRETAGETS 
STORLEK  

250 7,72e+10 1,50e+11 2,72e+08 1,03e+12 

 

För beräkningsmetoden FIXED förekom en större variation i ESG-score mellan företagen 

där det lägsta värdet endast uppgick till 8,51, vilket både avviker från medelvärdet på 

60,31 och största värdet, 87,54. Även i denna sammanställning har företagen lägst poäng 

tilldelad i Governance och i övrigt är medelvärdet för ESG-kategorierna mellan 50 och 

60 poäng. Medelvärdet för ROA och skuldsättningsgrad är något lägre än vad som kunde 

utläsas i föregående tabell för PPE medan företagens genomsnittliga storlek är större.  

 

Ur den deskriptiva sammanställningen för PPE och FIXED i tabell 8, framgår att vissa 

företag och därmed observationer förekommer i båda undersökningsgrupperna. 

Variationen i diskretionära periodiseringar för beräkningsmetoderna PPE och FIXED har 

i jämförelse med tabell 7, där samtliga företag inkluderats, minskat avsevärt. Som tidigare 

nämnt menade McNichols (2000) att ett resultat som påvisar ett EM inte förekommer 

indikerar att de valda metoderna inte är optimala och bör beaktas med försiktighet. Detta 

tillsammans med att ingen av de studerade grupperna har ett genomsnittligt värde på DA 

som överensstämmer med 17,1 %, motiverar att vi fortsättningsvis valt att fokusera på 

resultatet från PPE. Hädanefter kommer data och analys för PPE att betonas och mer 

ingående förklaras, för att därefter efterföljas av en mer kortfattad presentation av FIXED.  
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DA ESG ROA SKULDSÄTT-
NINGSGRAD 

FÖRETAGETS 
STORLEK 

DA  1.0000     

ESG -0.0264  1.0000    

ROA  0.2009*  0.1066  1.0000   

SKULDSÄTTNINGS-
GRAD 

-0.0412 -0.0213 -0.2519*  1.0000  

FÖRETAGETS 
STORLEK 

-0.1341  0.2838*  0.0469 -0.0396  1.0000 

Figur 5: Korrelationsmatris PPE 
 

I figur 5 presenteras korrelationen mellan den beroende variabeln, diskretionära 

periodiseringar (DA) och de oberoende variablerna för 128 stycken PPE-observationer. 

Matrisen visar en negativ korrelation och ett samband mellan DA och ESG vilket 

överensstämmer med hypotes 1, att ökad CSR mätt i ESG leder till minskad förekomst 

av EM. I denna matris visar dock ESG tillsammans med övriga variabler på en låg 

korrelation till EM. Företagets storlek och skuldsättningsgrad har i likhet med ESG en 

negativ korrelation. ROA har i kontrast till detta ett positivt samband med EM vilket är 

den variabel med högst korrelation, 0,2009. Noterbart är att ingen av 

förklaringsvariablerna har en korrelation som överstiger +/- 0,5 varken med EM eller 

varandra och risken för multikollinaritet kan därmed anses vara låg. Utifrån given 

information undersöktes korrelationen mot signifikansnivån 5 % och de korrelationer som 

i matrisen är signifikanta framgår av markeringen *. ROA är signifikant korrelerad med 

EM, företagets storlek har en korrelation med ESG och slutligen är skuldsättningsgraden 

signifikant mot ROA då P < 0,05. Trots att matrisen påvisar en låg korrelation mellan 

förklaringsvariablerna och DA beslutade vi oss för att behålla samtliga kontrollvariabler 

i fortsatta regressionsanalyser. Detta med bakgrund i att tidigare studier inkluderat 

liknande oberoende variabler och för att vidare kunna utesluta att dessa variabler får effekt 

på ett möjligt observerbart samband mellan EM och ESG. Inkluderade 

förklaringsvariabler anses därmed vara lämpliga att ta hänsyn till i studiens fortsatta 

regressioner.  
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 DA ESG ROA SKULDSÄTT-
NINGSGRAD 

FÖRETAGETS 
STORLEK 

DA  1.0000     

ESG  0.0834  1.0000    

ROA  0.0784  0.1662*  1.0000   

SKULDSÄTTNINGS-
GRAD 

-0.0795 -0.0139 -0.1806*  1.0000  

FÖRETAGETS 
STORLEK 

 0.0196  0.3546* -0.0754 -0.0216  1.0000 

Figur 6: Korrelationsmatris FIXED 

 

Utfallet i korrelationsmatrisen för FIXED utifrån 223 observationer, tolkas på liknande 

sätt som för PPE. Skillnaden i detta fall är att ESG har ett positivt samband med 

diskretionära periodiseringar (DA) tillsammans med övriga variabler, med undantag för 

skuldsättningsgraden. Ingen av de oberoende variablerna överstiger en korrelation på plus 

eller minus 0,5 vilket tyder på en minskad risk för att korrelationen mellan variablerna 

påverkar sambandet mellan ESG och EM. Ur matrisen kan utläsas att de värden för 

oberoende variabler med en efterföljande * är signifikanta på 5 % signifikansnivå, i detta 

fall ROA och företagets storlek mot ESG samt skuldsättningsgraden mot ROA. Vad som 

efter dessa korrelationsmatrisen bör noteras är att metoden PPE påvisar ett negativt 

samband mellan ESG och DA medan FIXED påvisar ett positivt.  

 

 

Tabell 11: Definition av inkluderade kontrollvariabler. 

Kontrollvariabel Variabelförklaring 

Företagets storlek 
 

Mätt i företagets totala tillgångar. 
 

ROA Inkomst efter skatt dividerat med företagets totala tillgångar i 
genomsnitt, %. Genomsnittliga totala tillgångar är beräknade 
på tillgångar i början av året i och i slutet av året.  
 

Skuldsättningsgrad Företagets totala skulder dividerat med företagets totala 
tillgångar, %. 

 

De kontrollvariabler som genomgående använts definieras i tabell 11. Beräkningen för 

ROA och skuldsättningsgrad framgår i procent men samtliga kontrollvariabler har 

behandlats som absoluta tal vid regressionsanalyser.  
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5.2 Antagande: Ett ökat CSR-initiativ minskar förekomsten av EM - PPE 
 

Tabell 12: Resultat Hypotes 1 och Hypotes 2, beräkningsmetod PPE. 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
ESG 0,000693 0,0012735 0,587 1,15 
ROA 0,1602822 0,2753836 0,562 1,20 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0052427 0,0136244 0,701 1,09 
FÖRETAGETS STORLEK -1,76e-12  5,41e-13 0,001 1,26 
LAND     
Danmark -0,4794677 0,0473302 0,000 1,64 
Finland -0,5491817 0,0452353 0,000 1,48 
Norge -0,5492734 0,0684813 0,000 1,46 
KONSTANT 0,6184257 0,0826233 0,000  

Antal observationer 128 

Förklaringsgrad 59,82 % 

Justerad förklaringsgrad 57,48 % 

Heteroskedasticitet Ja 
 

Det statistiska sambandet för Hypotes 1 och 2 kan utläsas ur tabell 12. Koefficienten för 

ESG visar ett positivt värde nära noll vilket indikerar ett svagt positivt samband mellan 

ESG och EM. Om ESG-score ökar med ett poäng ökar i detta fall de diskretionära 

periodiseringar med 0,000693, vilket i sammanhanget anses vara en marginell ökning. 

Av samtliga studerade kontrollvariabler är endast företagets storlek samt interceptet 

(konstant) signifikanta i modellen. De övriga variablerna överstiger den valda 

signifikansnivån på 5 % vilket gör att sambandet mellan respektive variabel och EM inte 

kan säkerställas. Vad som däremot är intressant är att förklaringsgraden (R2) för 

regressionsanalysen är 59,82 % och innebär att variationen i de oberoende variablerna till 

denna procentandel kan förklara variationen i diskretionära periodiseringar. Den justerade 

förklaringsgraden för modellen är 57,48% och korrigerar förklaringsgraden utifrån antalet 

oberoende variabler i regressionen. 

 

I modellen förekommer länderna i form av dummyvariabler där Sverige utgör 

referensland och jämförs mot övriga länder, i enlighet med formulerade hypoteser. 

Dummyvariablerna beskriver således skillnader i DA mellan bolag noterade i Sverige mot 

bolag från respektive land. Tillhörande koefficienter tolkas exempelvis som att en 

enhetsökning av DA i danska bolag skulle i relation till detta, innebära en minskning av 

DA i svenska bolag. Detta indikerar således att EM, mätt i DA, förekommer i mindre 

utsträckning i Sverige. Ur regressionen kan därmed utläsas att om diskretionära 

periodiseringarna i danska bolag ökar med en enhet, förväntas DA i Sverige minska med 

0,47 enheter. I finska och norska bolag innebär en motsvarande enhetsökning, en 

minskning i DA med 0,54 i Sverige. Denna minskning är i jämförelse med Sverige 

signifikant för samtliga länder då P = 0,00 vilket understiger signifikansnivån 5 %. 

Utifrån detta finns indikationer på att EM förekommer i mindre utsträckning i Sverige då 

samtliga koefficienter är negativa och signifikanta.  

 

För regressionsanalysens variabler är det högst observerade VIF-värdet 1,64 vilket 

understiger gränsvärdet VIF = 10 som vi valt att förhålla oss till. I denna regression kan 

vi därmed utesluta att en multikollinaritet mellan de förklarande variablerna påverkar 
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koefficienternas värden. Genom att kontrollera regressionsanalysens residualer samt 

genomföra ett Breusch-Pagan test som kan påvisa heteroskedasticitet, visade det sig i 

detta fall förekomma heteroskedasticitet. Vad detta innebär är att residualerna tillhörande 

denna analys inte har konstant varians, vilket i sin tur kan påverka tillförlitligheten.  

 

❖ Tillhörande hypotes om sambandet mellan EM och CSR, kan inte förkastas. 
 

5.3 Antagande: Ett ökat CSR-initiativ minskar förekomsten av EM - FIXED 
 

Tabell 13: Resultat för Hypotes 1 och Hypotes 2, beräkningsmetod FIXED 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler         
ESG 0,000298 0,0003533 0,400 1,23 
ROA 0,0286751 0,0679278 0,673 1,19 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0047611 0,0046341 0,305 1,06 
FÖRETAGETS STORLEK -9,57e-16 3,28e-14 0,977 1,22 
LAND         
Danmark 0,0275847 0,0135502 0,043 1,53 
Finland -0,0025891 0,0134046 0,847 1,52 
Norge 0,0186821 0,0139259 0,181 1,76 
KONSTANT 0,0331622 0,0226524 0,145   

Antal observationer 223 

Förklaringsgrad 4,26 % 

Justerad förklaringsgrad 1,14 % 

Heteroskedasticitet Ja 

 

Regressionsanalysen för FIXED som används för att besvara hypotes 1 och 2, påvisar inte 

heller något signifikant samband mellan ESG och EM. I relation till DA innebär en 

förbättring av ESG-score med ett poäng att DA ökar med 0,000298 enheter i absoluta tal. 

Ur sammanställningen i tabell 12 kan utläsas att sambandet mellan DA och ESG samt 

ROA är positivt medan skuldsättningsgraden och företagets storlek har en negativ 

koefficient tillika samband med DA. I likhet med analysen för PPE är värdena för 

samtliga riktningskoefficienter i denna regression låga, vilket indikerar att ett marginellt 

linjärt samband existerar. Vidare finner vi för vald signifikansnivå på 5 % inget säkerställt 

samband mellan undersökt variabel i relation till DA samtidigt som förklaringsgraden i 

detta fall endast uppgår till 4,26 %.  

 

Vid jämförelse mellan länderna utgör Sverige även i detta fall referensland. Om DA ökar 

med en enhet i företagen från Danmark eller Norge innebär detta, i relation till Sverige, 

att DA ökar med 0,0275 enheter respektive 0,0186. Detta kan i sin tur tolkas som att 

danska bolag har en högre förekomst av EM då variabeln har den högsta koefficienten 

jämfört med övriga dummyvariabler. Mellan bolag registrerade i Finland och Sverige 

innebär sambandet att en enhetsökning i Finland följs av en minskning med 0,0025 

enheter DA i Sverige och EM kan därmed anses förekomma i mindre utsträckning i 

svenska bolag. I likhet med regressionsanalysen för PPE förekommer i detta fall 

heteroskedasticitet medan samtliga observerade VIF-värden understiger 2, vilket 

utesluter multikollinaritet mellan de oberoende variablerna.  

 

❖ Tillhörande hypotes om sambandet mellan EM och CSR, kan inte förkastas. 
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5.4 Antagande: EM förekommer i mindre utsträckning i svenska noterade 

bolag - PPE 
 

Tabell 14: Analysis of Variance, diskretionära periodiseringar - PPE 
Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 0,11030 0,01973 B 
Finland  5 0,06146 0,01120 B 
Norge  5 0,0694 0,0246 B 
Sverige  5 1,923 0,263 A 

StDev 0,132493 

Förklaringsgrad 97,84 % 

Justerad förklaringsgrad 97,44 % 

P-värde 0,00 
 

 

Figur 7: Skillnad i medelvärdet för DA mellan länderna, PPE 

 

För att fördjupa oss i skillnader mellan länderna presenteras i tabell 14 resultatet från ett 

ANOVA-test baserat på hypotes 2. ANOVA-testet för PPE har en förklaringsgrad på 

97,84 % och utifrån sammanställd data framgår att Sverige har ett medelvärde för DA 

som signifikant skiljer sig från Danmark, Norge och Finland då p-värdet för analysen är 

0,00. Medelvärdet bland svenska bolag uppgår till 1,923 medan danska bolag i genomsnitt 

har ett DA på 0,1103, Norge på 0,0691 och Finland 0,06146. Sverige står även för den 

högsta standardavvikelsen på 0,263, vilket tyder på den största variationen i DA bland 

observerade företag.  Utifrån kolumnen Grouping kan utläsas att det förekommer en 

signifikant skillnad mellan de länder som inte har en gemensam bokstav, i detta fall 

Sverige mot övriga länder. För en mer överskådlig bild av observerbara skillnader i 

medelvärdet, se figur 7.  

 

❖ Tillhörande hypotes om att EM i mindre utsträckning förekommer i Sverige, kan 

inte förkastas. 
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5.5 Antagande: EM förekommer i mindre utsträckning i svenska noterade 

bolag – FIXED 
 

Tabell 15: Analysis of Variance, diskretionära periodiseringar - FIXED 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 0,3278 0,11320 A 
Finland  5 0,07887 0,01426 B 
Norge  5 0,09834 0,01431 B 
Sverige  5 0,1748 0,03750 B 

StDev 0,0604631 

Förklaringsgrad 76,63 % 

Justerad förklaringsgrad 72,25 % 

P-värde 0,00 
 

 

Figur 8: Skillnad i medelvärdet för DA mellan länderna, FIXED 

 

På liknande sätt genomfördes ett ANOVA-test för den undersökta populationen utifrån 

beräkningsmetoden FIXED. I sammanställningen ovan framgår att det för denna 

beräkningsmetod finns en signifikant skillnad i medelvärdet mellan Danmark och övriga 

länder där P = 0,00. I danska bolag finns ett medelvärde på 0,3278 för de företag som 

hade tillgängliga nyckeltal för beräkning av EM. I Sverige var DA näst högst med det 

genomsnittliga värdet 0,1748. Därefter följer Norge med 0,09834 och lägst genomsnitt 

observerades i Finland med 0,07887 vilket även överensstämmer med ANOVA-testet för 

PPE-populationen.  

 

❖ Tillhörande hypotes om att EM i mindre utsträckning förekommer i Sverige, kan 

inte förkastas. 
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5.6 Antagande: Ett högre miljöinitiativ minskar förekomsten av EM - PPE 
Vid hypotesprövning av hypotes 3, 4 och 5 noterades multikollinaritet i respektive 

undersökning som överskred gränsvärdet 10. Den oberoende variabeln som påverkade 

detta var återkommande företagets storlek och av den anledningen valde vi att 

fortsättningsvis utesluta denna kontrollvariabel ur regressionerna för hypotes 3, 4 och 5. 

Efter att denna variabel uteslutits förekom inga observerade VIF-värden över vad som 

anses vara acceptabelt. Följande regressionsanalyser som grundar sig i hypotes 3, 4 och 

5 är beräknade utifrån genomsnittliga diskretionära periodiseringar och genomsnittlig 

ESG-score för perioden 2013-2017 uppdelat per land.  

 

Tabell 16: Resultat för Hypotes 3, beräkningsmetod PPE. 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
ENVIRONMENT -0,000877 0,0012807 0,506 5,08 
ROA -0,4160573 0,1782069 0,036 4,01 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0263139 0,0099476 0,020 1,42 
LAND     
Danmark -0,0608702 0,0118031 0,000 2,57 
Finland -0,0840792 0,0100395 0,000 1,86 
Norge -0,0853813 0,0199688 0,001 7,35 
KONSTANT 0,1991561 0,0888537 0,043  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 88,02 % 

Justerad förklaringsgrad 82,50 % 

Heteroskedasticitet Nej 
 

I fråga om skillnader mellan ländernas miljöinitiativ finns ett marginellt negativt samband 

mellan ESG-kategorien Environment och DA i absoluta tal. Med observerat p-värde på 

0,506 är detta samband dock inte statistiskt säkerställt. Oberoende variabler, 

kontrollvariabler och dummyvariabler har alla en negativ koefficient och således ett 

negativt samband till den beroende variabeln DA. I detta avseende har ROA den högsta 

korrelationen med -0,416 av de oberoende variablerna. Vid en jämförelse av Sverige mot 

övriga länder indikerar koefficienterna att en enhetsökning av DA i något av länderna, i 

genomsnitt minskar DA bland företag noterade i Sverige. Denna jämförelse är signifikant 

för Sverige mot övriga länder då p-värdet understiger 0,05. Variabeln Environment som 

hypotes 3 är baserad på, har i regressionen ett lågt observerbart värde på –0,00087 vilket 

betyder att om företagets miljöpoäng ökar med en enhet leder detta till en minskad 

resultatmanipulering med 0,00087. Analysens förklaringsgrad uppgår till 88,2 % och den 

justerade förklaringsgraden till 82,50 %. Efter att total assets uteslutits ur regressionerna 

finns inget VIF-värde som överstiger gränsvärdet 10.  

 

❖ Tillhörande hypotes om ett högre miljöinitiativ minskar EM, kan inte förkastas. 
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5.7 Antagande: Det finns en skillnad i miljöinitiativ mellan länderna - PPE 
 

Tabell 17: Analysis of Variance, Environmental Score - PPE 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 67,04 1,930 A 
Finland  5 58,33 2,72 B 

Norge  5 63,12 6,88 A B 
Sverige  5 67,10 2,52 A 

StDev 4,02779 

Förklaringsgrad 49,93% 

Justerad förklaringsgrad 40,55 % 

P-värde 0,00 
 

För att undersöka om det föreligger någon genomsnittlig skillnad mellan företagens 

miljöpoäng i respektive land genomfördes ett ANOVA-test. I tabell 17 ovan finns en 

sammanställning av resultatet där det framgår att svenska bolag har den högsta 

genomsnittliga poängen på 67,10 medan finska bolag har det minsta observerade värdet 

på 58,33. I kolumnen Grouping kan utläsas att det förekommer en signifikant skillnad 

mellan de länder som inte har en gemensam bokstav med övriga. I tabellen kan också 

utläsas att Norge har den största standardavvikelsen vilket indikerar på en större 

genomsnittlig spridning bland observationerna.  

 

❖ Tillhörande hypotes om skillnader i miljöinitiativ mellan länderna, kan förkastas. 
 

5.8 Antagande: Ett högre miljöinitiativ minskar förekomsten av EM - 

FIXED 
 

Tabell 18: Resultat för hypotes 3, beräkningsmetod FIXED 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
ENVIRONMENT 0,0011877 0,0006881 0,108 2,25 
ROA -0,0684146 0,2191639 0,760 6,10 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0013683 0,0074037 0,856 1,52 
LAND     
Danmark -0,0181753 0,0087104 0,057 2,61 
Finland 0,0089563 0,0122444 0,477 5,16 
Norge 0,0414861 0,0170274 0,030 9,98 
KONSTANT -0,0547884 0,0560339 0,346  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 87,10 % 

Justerad förklaringsgrad 81,15 % 

Heteroskedasticitet Nej 
 

Hypotes 3 analyserades även för beräkningsmetoden FIXED där regressionen påvisade 

en förklaringsgrad på 87,10 %. För denna multipla regression har variabeln Environment 

en positiv lutning på 0,001187. Detta innebär att ökningen av DA utifrån en enhetsökning 

i Environment är marginell och inte säkerställd på 5 % signifikansnivå då 0,108 > 0,05. I 

likhet med resultatet från PPE, innebär en enhetsökning av DA i Danmark, en minskning 
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av DA i svenska bolag. I motsats till detta finns ett positivt samband mellan Sverige i 

relation till Finland och Norge. Relationen mellan enhetsökningen i Norge är signifikant 

på P = 0,03 medan Finland och Danmark inte understiger P = 0,05. I denna modell kunde 

efter residualanalys och heteroskedasticitet-test ingen indikation som tyder på 

heteroskedasticitet identifieras. Ur tabellen framgår också att inget VIF-värde överstiger 

10, även om Norge i detta sammanhang hamnar strax under gränsvärdet.  

 

❖ Tillhörande hypotes om ett högre miljöinitiativ minskar EM, kan inte förkastas. 
 

5.9 Antagande: Det finns en skillnad i miljöinitiativ mellan länderna - 

FIXED 
 

Tabell 19: Analysis of Variance, Environmental Score - FIXED 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 71,36 1,309 A 
Finland  5 68,52 2,71 A B 
Norge  5 57,95 3,79 C 
Sverige  5 65,46 2,98 B 

StDev 2,83980 

Förklaringsgrad 79,50% 

Justerad förklaringsgrad 75,66% 

P-värde 0,00 
 

ANOVA-testet som genomfördes på de företag där EM beräknades utifrån FIXED 

indikerar att danska bolag har en högre miljöpoäng än övriga medan norska bolag 

fortfarande står för det minsta observerade värdet. I denna population hamnar svenska 

bolag på en tredjeplats med den genomsnittliga poängen 65,46. 

 

❖ Tillhörande hypotes om skillnader i miljöinitiativ mellan länderna, kan förkastas. 
 

5.10 Antagande: Ett högre samhällsengagemang minskar förekomsten av 

EM - PPE 
 

Tabell 20: Resultat för hypotes 4, beräkningsmetod PPE 
DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
SOCIAL 6,81e-6 0,0007054 0,992 1,39 
ROA -0,3924156 0,1831617 0,052 4,08 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0255398 0,0102359 0,027 1,45 
LAND     
Danmark -0,0658712 0,0094436 0,000 1,59 
Finland -0,0863815 0,0099776 0,000 1,77 
Norge -0,077009 0,0160915 0,000 4,61 
KONSTANT 0,1391344 0,0451261 0,009  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 87,59 % 

Justerad förklaringsgrad 81,86 % 

Heteroskedasticitet Nej 
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Vid en jämförelse av underkategorin samhälle i ESG-score konstateras att ytterligare ett 

tilldelat poäng medför en ökning av DA med 0,00000681. För denna variabel finns ett 

marginellt samband mellan ESG-kategorin och DA som för vald signifikansnivå inte kan 

säkerställas då det observerade P-värdet är 0,992. Övriga variabler som beaktas i 

regressionen påvisar ett negativt samband till DA vilket kan utläsas från tabellens 

negativa koefficienter. Skillnaden mellan DA i Sverige mot Danmark, Finland och Norge 

är statistiskt säkerställt där P-värdena understiger 0,05. För beräkningsmetoden PPE 

uppgår förklaringsgraden till 87,59 % och den justerade graden till 81,86 %. 

Förklaringsvariablernas VIF-värden är samtliga under fem och inte heller för denna 

regression förekommer tecken på multikollinaritet eller heteroskedasticitet.  

 

❖ Tillhörande hypotes om ett högre samhällsengagemang minskar EM, kan inte 

förkastas. 
 

5.11 Antagande: Det finns en skillnad i samhällsengagemang mellan 

länderna - PPE 
 

Tabell 21: Analysis of Variance, Social Score - PPE 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 61,05 6,79 A 
Finland  5 58,92 9,43 A 
Norge  5 58,51 3,97 A 
Sverige  5 61,30 1,951 A 

StDev 6,21670 

Förklaringsgrad 4,77% 

Justerad förklaringsgrad 0,00% 

P-värde 0,848 
 

Tabell 21 visar en sammanställning på det ANOVA-test som genomfördes för att jämföra 

den genomsnittliga samhällspoängen mellan länderna. I tabellen kan utläsas att den 

genomsnittliga poängen inte signifikant skiljer sig mellan länderna då samtliga länder 

grupperats med bokstaven A, samt att medelvärdena ligger inom intervallet 58,51 - 61,30.  

 

❖ Tillhörande hypotes om skillnader i samhällsengagemang mellan länderna, kan 

inte  förkastas. 
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5.12 Antagande: Ett högre samhällsengagemang minskar förekomsten av 

EM – FIXED 
 

Tabell 22: Resultat för hypotes 4, beräkningsmetod FIXED 
DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
SOCIAL 0,005237 0,0004656 0,281 1,15 
ROA -0,2459552 0,2228305 0,290 5,63 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0023607 0,0077917 0,767 1,51 
LAND     
Danmark -0,0229737 0,009138 0,026 2,57 
Finland -0,0056062 0,0095783 0,568 2,82 
Norge 0,0265877 0,0161708 0,124 8,04 
KONSTANT 0,0073561 0,0326161 0,825  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 85,55 % 

Justerad förklaringsgrad 78,88 % 

Heteroskedasticitet Nej 
 

I likhet med föregående regression som beräknar DA utifrån PPE, leder en enhetsökning 

i ESG-kategorien Social till en marginell positiv ökning i DA med 0,005237. Observerat 

p-värde för den oberoende variabeln Social och den beroende DA är 0,281 vilket inte är 

signifikant då P > 0,05. Ur sammanställningen ovan kan utläsas att skillnaden mellan 

Sverige och Danmark har den enda signifikanta koefficienten med P = 0,026. Bortsett 

från variabeln Social samt dummyvariabeln Norge, framgår att en enhetsökning i övriga 

oberoende variabler medför en negativ effekt på DA. För denna hypotesprövning är 

förklaringsgraden 85,55 % samtidigt som variationen i den beroende variabeln till 78,88 

% kan förklaras av den justerade variationen i de oberoende variablerna. Innan den 

oberoende variabel företagets storlek exkluderades ur analysen förekom en hög 

mulitkollinaritet men efter dess uteslutande, uppvisar inga variabler VIF-värden över 10. 

I tabell 22 kan även utläsas att testet för heteroskedasticitet är negativt och variationen i 

residualerna kan därmed antas vara konstanta. 

 

❖ Tillhörande hypotes om ett högre samhällsengagemang minskar EM, kan inte 

förkastas. 
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5.13 Antagande: Det finns en skillnad i samhällsengagemang mellan 

länderna – FIXED 
 

Tabell 23: Analysis of Variance, Social Score -  FIXED 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 59,43 6,92 A 
Finland  5 57,35 8,35 A 
Norge  5 55,73 2,10 A 
Sverige  5 61,34 1,498 A 

StDev 5,57354 

Förklaringsgrad 15,29% 

Justerad förklaringsgrad 0,00% 

P-värde 0,434 

 

Variationen i genomsnittlig samhällspoäng mellan länderna är för FIXED inte heller 

signifikant och i tabell 23 framgår att medelvärdet i svenska bolag har det högsta 

observerade värdet med en genomsnittlig samhällspoäng på 61,34.  

 

❖ Tillhörande hypotes om skillnader i samhällsengagemang mellan länderna, kan 

inte  förkastas. 
 

5.14 Antagande: En ansvarsfull strategi för bolagsstyrning minskar 

förekomsten av EM - PPE 
 

Tabell 24: Resultat för hypotes 5, beräkningsmetod PPE 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
GOVERNANCE -0,0000426 0,0013248 0,975 11,96 
ROA -0,3876114 0,2240351 0,107 6,11 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0253489 0,0119795 0,054 1,98 
LAND     
Danmark -0,0656811 0,0112061 0,000 2,24 
Finland -0,086072 0,0141833 0,000 3,58 
Norge -0,0772877 0,0181712 0,001 5,88 
KONSTANT 0,1411304 0,0528394 0,019  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 87,59 % 

Justerad förklaringsgrad 81,87 % 

Heteroskedasticitet Nej 
 

Av de observationer som hade tillgänglig data om EM och ESG jämfördes den sista 

kategorien Governance, för att undersöka hypotes 5. Ur tabell 24 framgår att koefficienten 

för Governance har den negativa lutningen 0,0000426 vilket tillsammans med P-värdet 

0,975 markerar att variabeln inte kan anses ha något observerbart samband med DA. 

Modellens övriga oberoende variabler har också en negativ koefficient som indikerar att 

det finns ett negativt samband mellan dessa och DA. Uppdelat på land finner vi en 

skillnad i DA mellan Sverige och övriga länder, där en ökning i jämförelseländerna 

innebär en minskning av DA för svenska bolag. Dessa dummyvariabler har samtliga ett 
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p-värde under 0,05 vilket medför att skillnaden på 5 % signifikansnivå kan statistiskt 

säkerställas. Trots att Governance som förklaringsvariabel inte har något signifikant 

samband med DA framgår att förklaringsgraden i regressionsanalysen är 87,59 % och den 

justerande förklaringsgraden 81,87 %. Ur kolumnen VIF kan utläsas att Governance har 

ett observerbart värde på 11,96 men med hänsyn till att regressionen baseras på 

sambandet mellan denna förklaringsvariabel och DA i relation till länder, kan denna 

variabel inte uteslutas trots risk för multikollinaritet.  

 

❖ Tillhörande hypotes om en ansvarsfull bolagsstrategi minskar EM, kan inte 

förkastas. 
 

5.15 Antagande: Det finns en skillnad i bolagsstyrning mellan länderna - 

PPE 
 

Tabell 25: Analysis of Variance, Governance Score - PPE 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 28,78 3,04 C 
Finland  5 73,57 3,30 A 
Norge  5 49,80 7,46 B 
Sverige  5 49,19 3,17 B 

StDev 4,63334 

Förklaringsgrad 93,61% 

Justerad förklaringsgrad 92,41% 

P-värde 0,00 
 

Resultatet från det ANOVA-test som genomfördes för att kontrollera skillnader i 

medelvärdet mellan länderna i relation till deras poäng för bolagsstyrning framgår av 

tabell 25. Testet visar att det finns en signifikant skillnad mellan länderna där det högsta 

genomsnittliga värdet kan observeras i Finland med 73,57 poäng och det lägsta 

medelvärdet i Danmark med 28,78. Utöver detta kan utläsas att det finns en signifikant 

skillnad mellan alla länder utom Sverige och Norge. 

 

❖ Tillhörande hypotes om skillnader i bolagsstyrning mellan länderna, kan  

förkastas. 
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5.16 Antagande: En ansvarsfull strategi för bolagsstyrning minskar 

förekomsten av EM – FIXED 
 

Tabell 26: Resultat för hypotes 5, beräkningsmetod FIXED 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
GOVERNANCE 0,0010706 0,0006205 0,108 19,00 
ROA -0,0335493 0,226807 0,885 6,53 
SKULDSÄTTNINGSGRAD 0,0000109 0,0075745 0,999 1,59 
LAND     
Danmark 0,0041795 0,0170518 0,810 10,01 
Finland -0,0265552 0,0152889 0,106 8,05 
Norge 0,0384894 0,0163233 0,035 9,17 
KONSTANT -0,0312923 0,0435008 0,485  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 87,10 % 

Justerad förklaringsgrad 81,15 % 

Heteroskedasticitet Nej 
 

Mellan DA beräknat för FIXED och ESG-kategorien Governance kan ett svagt positivt 

samband observeras utifrån riktningskoefficienten 0,0010706. Detta tillsammans med p-

värdet 0,108 gör att sambandet mellan Governance och DA inte kan säkerställas på 5% 

signifikansnivå. Relationen mellan Sverige mot Norge, Danmark och Finland kan endast 

antas vara signifikant för Norge där P-värdet är 0,035. Detta innebär att en enhetsökning 

av DA i norska bolag motsvarar en ökning i DA med 0,0384 i börsnoterade svenska bolag. 

Därmed finns indikationer på att resultatmanipulering i observerade norska bolag 

förekommer i högre utsträckning då tillhörande koefficient har störst värde och övriga 

länders koefficient inte är signifikanta. Den oberoende variabeln skuldsättning visar ett 

marginellt positivt samband med DA medan ROA visar ett negativt samband. Resterande 

oberoende variabler kan ej antas vara signifikanta då de har ett p-värde som överstiger 

0,05. Förklaringsgraden i modellen uppgår till 87,10% och den justerade 

förklaringsgraden till 81,15%. Vid analys för multikollinaritet noterades att Governance 

även i detta fall överstiger 10 men kan som tidigare nämnts inte exkluderas då hypotes 5 

baseras på denna variabel. I övrigt återfinns inga indikationer på heteroskedasticitet 

utifrån residualanalys och Breusch-Pagan test.  

 

❖ Tillhörande hypotes om en ansvarsfull bolagsstrategi minskar EM, kan inte 

förkastas. 
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5.17 Antagande: Det finns en skillnad i bolagsstyrning mellan länderna - 

FIXED 
 

Tabell 27: Analysis of Variance, Governance Score - FIXED 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 52,19 4,05 A 
Finland  5 54,15 1,402 A 
Norge  5 34,07 5,01 B 
Sverige  5 48,08 2,73 A 

StDev 3,56807 

Förklaringsgrad 85,81% 

Justerad förklaringsgrad 83,14% 

P-värde 0,00 
 

Det sista ANOVA-testet för jämförelsen mellan ländernas poäng för bolagsstyrning kan 

utläsas i tabell 27. Där framgår att det endast finns en signifikant skillnad i medelvärdet i 

norska bolag i relation till övriga. Företag i Norge har i genomsnitt en lägre poäng för 

bolagsstyrning med 34,07 medan Finland har det högsta observerade värdet på 54,151.  

 

❖ Tillhörande hypotes om skillnader i bolagsstyrning mellan länderna, kan  

förkastas. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta avsnitt analyseras studiens resultat. Här diskuteras mer djupgående kopplingen 

mellan resultat, tidigare forskning och teorier samt möjliga faktorer som kan ha en 

inverkan på det uppvisade resultatet. Beräkningsmetoderna PPE och FIXED presenteras 

och diskuteras var för sig och fokus ligger främst på resultatet för PPE.  

 

6.1 Samband mellan EM och ESG 
HA1: Det finns ett negativt samband mellan EM och CSR 

 

Utifrån genomförda regressionsanalyser visar resultatet att det inte finns något signifikant 

samband mellan EM och företagens ESG-score. Då ESG är det mått som använts för att 

undersöka CSR kan vi inte påvisa ett möjligt samband mellan CSR och förekomsten av 

EM i nordiska börsnoterade bolag. Mellan ESG och DA, beräknat med PPE, visade 

regressionen en svag positiv lutning i koefficienten (0,000693) vilket indikerar att ett 

samband inte kan utläsas mellan den oberoende variabeln ESG och beroende variabeln 

DA. Vi finner därmed inte tillräckligt med empiriskt stöd för att förkasta nollhypotesen 

som utgår ifrån att inget samband existerar. På liknande sätt kan för beräkningsmetoden 

FIXED inget samband kartläggas då koefficienten för ESG hade lutningen 0,000298. 

Detta innebär att EM oberoende av beräkningsmetod, varken mer eller mindre antas 

förekomma i de observerade företagen med ett hållbarhetsinitiativ.   

 

Vårt antagande om ett samband grundar sig i intressentteorin där företagen antas sträva 

efter att uppfylla egenintressen samt intressenternas önskemål. Detta tolkades som att ett 

företag som implementerar ett hållbarhetsarbete i större utsträckning ämnar tillgodose 

intressenternas behov och istället för att resultatmanipulera, redovisar en korrekt bild av 

verksamheten. Intressentteorin har också en naturlig koppling till EM, då det senare 

ämnar ge en vilseledande bild av företagets resultat gentemot dess intressenter. Företagets 

primära ansvar ansågs av Freeman (1984) vara vinstmaximering och det ekonomiska 

ansvaret är vad som enligt Carroll (1991) utgör fundamentet och därmed företagets 

grundläggande ansvar i CSR-pyramiden. Mot denna bakgrund bör resultatmanipulering 

ha ett negativt samband med CSR då det i enlighet med teorin handlar om att ta ett 

ekonomiskt ansvar och arbeta proaktivt för företagets fortlevnad. Det är också möjligt att 

företag väljer att kompensera sina intressenter för deras resultatmanipulering genom att 

ta ett större hållbarhetsansvar vilket istället indikerar ett positivt samband mellan EM och 

CSR. Vidare kan företagets intressenter ha olika intressen gällande företagets verksamhet 

och hur denna bedrivs. Detta kan exempelvis medföra att aktieägare i första hand 

prioriterar det finansiella resultatet medan andra vill främja ett hänsynstagande till miljö 

och samhälle. Beroende på intressenternas perspektiv gör intressentteorin det möjligt att 

argumentera för både ett positivt och negativt samband mellan EM och CSR.  

 

Vi utgick från att CSR-implementering minskade förekomsten av EM och att ett negativt 

samband mellan dessa två variabler därmed skulle observeras. Bakgrunden till detta 

antagande baseras på resultaten av tidigare studier utförda av Hong & Andersen (2011), 

Kim et al. (2012) och Gras Gil et al. (2012) som påvisade ett negativ samband mellan EM 

och CSR. Trots dessa indikationer och tidigare studier blev utfallet av hypotesprövningen 

att inget positiv eller negativt samband kunde säkerställas men ur regressioner kunde 

tendenser till ett positiv samband utläsas. Resultatet som i motsats till vår 

alternativhypotes, visar ett svagt positivt samband, närmar sig Vollero et al. (2016) som 

argumenterade för att CSR kan användas som ett verktyg för att maskera företagets 

inblandning i oetiska handlingar. Skillnaden i resultatet kan antas bero på att ovannämnda 
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studier genomfördes i enskilda länder, USA och Spanien, medan vi undersökte sambandet 

för Sverige, Norge, Danmark och Finland gemensamt. Ytterligare en skillnad är 

undersökningsperioden då dessa forskare involverade företagsdata för 8, 11 respektive 19 

år. Om detta har påverkat studiens resultat är svårt att avgöra då Prior et al. (2008) fann 

ett positivt samband i deras studie av 26 olika länder observerade mellan åren 2002-2004, 

det vill säga tre år. Exempel på möjliga faktorer som kan ha en påverkan på resultatet är 

att vår undersökningsperiod är för kort, antalet observationer för få, att inget samband 

mellan CSR och EM beräknat för diskretionära periodiseringar förekommer i nordiska 

länder, alternativt en kombination av flera. 

 

6.1.1 Metod PPE 

HA2: Earnings Management förekommer i mindre utsträckning i svenska börsnoterade 

bolag med CSR-initiativ jämfört med övriga länder. 

 

Resultaten för hypotes 2 härleds från samma regressionsanalys som hypotes 1 samt att ett 

ANOVA-test genomfördes för att fördjupa analysen. Resultatet visar ett negativt 

samband mellan länderna vilket innebär att en enhetsökning av DA i Danmark, Finland 

eller Norge minskar EM för börsnoterade bolag i Sverige. Med koefficienterna -0,47 för 

Danmark, -0,54 för Finland och -0,54 för Norge finns indikationer på en skillnad i DA i 

svenska börsnoterade bolag mot börsbolag i jämförda länder. Dessa jämförelser var 

signifikanta vilket indikerar att det finns en säkerställd relation mellan DA i Sverige mot 

övriga länder. Vi finner därför empiriskt stöd för att förkasta nollhypotesen om att det 

inte föreligger någon skillnad i EM mellan länderna. Det ANOVA-test som genomfördes 

utgick ifrån ett genomsnittligt värde på DA uppdelat på respektive land och resultatet 

visade en signifikant skillnad i medelvärde mellan Sverige och övriga länder. Till skillnad 

från regressionsanalysen observerades att svenska bolag i genomsnitt hade en högre 

förekomst av EM. Detta skulle därmed kunna tolkas som att EM i högre utsträckning 

förekommer i Sverige, en tolkning som inte överensstämmer med alternativhypotesen 

eller de negativa koefficenterna observerade i regressionsanalysen. Däremot bekräftar 

utfallet att nollhypotesen kan förkastas då en signifikant skillnad mellan Sverige och 

övriga länder kan observeras.  

 

Som tidigare nämnt har ett negativt samband mellan EM och CSR observerats i studier 

av exempelvis Hong & Andersen (2011), Kim et al. (2012) och Gras-Gil et al. (2012). 

Motivet till vårt antagande om att svenska bolag i mindre utsträckning använder sig av 

resultatmanipulering baseras på detta samt studien av KPMG (2017a) där Sverige är 

världsledande på implementering av hållbarhetsarbete. Detta tillsammans med skillnader 

i lagstiftning för finansiell rapportering mellan länderna där fler företag omfattas av 

kraven på upprättande av hållbarhetsrapporter. Medelvärdena för svenska och danska 

bolag visade på en ökad förekomst av EM i kontrast till antagandet om ett negativt 

samband där striktare lagstiftning ökar företagens CSR-initiativ. Detta kan bero på att 

antalet observationer var för få eller tolkas som att striktare lagstiftning inte får någon 

vidare effekt på CSR i nordiska länder. En argumentation som överensstämmer med Gray 

et al. (2015) som kom fram till att införandet av gemensamma standarder i form av IFRS, 

inte innebar att resultatmanipuleringen upphörde bland företag. Skillnader i CSR kan 

vidare antas bero på andra faktorer utöver lagstiftningen då norska och finska bolag trots 

endast grundläggande krav, i genomsnitt har mindre diskretionära periodiseringar. Detta 

överensstämmer med Carroll (1991) som menar att företagens ansvarstagande sträcker 

sig längre än rådande lagstiftning.  
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EM kan enligt Beatty & Harris (1999, s. 299) uppkomma från informationsasymmetrin 

som härleds från agentrelaterade problem inom företaget. Denna teori tillsammans med 

argumentationen att ett högre CSR-initiativ minskar företagens informationsasymmetri 

(Martinez-Ferrero et al., 2015) bör kunna observeras i form av ett negativt samband 

mellan EM och CSR. Med detta i åtanke antogs svenska bolag ha en mindre förekomst 

av EM vilket inte kunde säkerställas då ANOVA-testet indikerar ett omvänt 

genomsnittligt resultat. Skillnader i EM kan utifrån detta innebära att det förekommer 

skillnader i informationsasymmetrin mellan länderna vilket i sin tur kan bero på en 

skillnad i transparens eller uppsatta mål. Utifrån ANOVA-testet kan det för vår population 

till exempel innebära att information inom svenska bolag är mer åtskild mellan ledning 

och ägare, att ledningen och ägarna har olika synsätt på verksamhetens bedrift alternativt 

att ledningen i högre grad uppfyller sina egenintressen istället för intressenternas.  

 

Att ANOVA-testet skiljer sig från regressionsanalysen kan vidare tolkas på olika sätt. En 

styrka med ANOVA-testet är att den jämför genomsnittliga skillnader mellan varje land 

medan regressionen ställer övriga länder i relation till Sverige. I detta sammanhang är 

jämförelsen mellan Sverige mot övriga länder vad som är relevant att analysera då vår 

hypotes ämnar undersöka just detta. Vad som kan vara en bakomliggande faktor till att 

testerna genererade olika resultat är att ANOVA grundar sig på DA i medelvärdet för 

respektive land och detta kan påverkas av en eller flera outliers i den undersökta 

populationen. Vi kan mot denna bakgrund inte uttala oss om att EM förekommer i mindre 

utsträckning i svenska noterade bolag jämfört med övriga.  

 

6.1.2 Metod FIXED 

Resultatet från FIXED-metoden avviker från resultatet för PPE. Regressionen visar ett 

positivt samband mellan Danmark och Norge mot Sverige, samtidigt som ett negativt 

samband mellan Finland och Sverige kan utläsas. Vad som i detta avseende bör 

uppmärksammas är att ingen av dessa relationer kan statistiskt säkerställas vilket innebär 

att vi inte kan uttala oss om skillnader i förekomsten av EM relaterade till nordiska länder. 

Nollhypotesen kan utifrån denna information inte förkastas och vi finner inte tillräckligt 

med empiriskt stöd för att EM i mindre utsträckning förekommer i svenska noterade 

bolag. 

 

Skillnader i resultatet från beräkningsmetoden PPE kan bero på att antalet observationer 

i detta fall är fler vilket teoretiskt bör generera ett mer tillförlitligt resultat. Nackdelen är 

att FIXED avviker från beräkningsmetoden i The Modified Jones Model där PPE används 

vid beräkning av diskretionära periodiseringar. Detta innebär att resultatet för FIXED 

anses vara mindre tillförlitligt trots att fler observationer inkluderats. Vid jämförelse av 

regressionerna framgår dessutom att den senare har en betydligt lägre förklaringsgrad 

vilket vidare talar för att resultatet för PPE är mer tillförlitligt.  

 

6.2 Sambandet mellan EM och ESG uppdelat i Environmental, Social och 

Governance 
HA3: Det finns ett negativt samband mellan EM och ESG-score, miljö 

HA3a: Det finns en skillnad i ESG-score, miljö, mellan Sverige och övriga länder 

 

6.2.1 Metod PPE - Environmental 

Från regressionen observerades ett negativt samband mellan EM och ESG-kategorien 

Environment där koefficienten var nära noll (-0,000877). Resultatet visade också att 
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sambandet utifrån urvalet inte kunde säkerställas. Med hänsyn till att inget samband 

mellan EM och ESG-score i föregående regressioner kunnat påvisas, var detta resultat att 

vänta. Vid jämförandet av DA mellan länderna för de företag som har tilldelats poäng för 

deras miljöinitiativ i förhållande till företag där EM kunde beräknas, visade sig relationen 

vara negativt mellan Sverige och övriga länder. Relationen mellan DA i Sverige mot 

övriga nordiska länder var signifikanta vilket indikerar att det förekommer en skillnad i 

DA mellan Sverige och övriga länder. Utifrån detta kan vi dock inte uttala oss om det 

uppdelat per land, finns någon genomsnittlig skillnad i de företag som har en miljöpoäng 

i relation till sambandet med DA eftersom fler oberoende variabler ingår i modellen. Det 

kompletterande ANOVA-testet indikerar däremot att svenska bolag har den högsta 

genomsnittliga miljöpoängen samtidigt som DA är lägre i Sverige enligt regressionen. 

Detta kan tolkas som att en högre miljöpoäng minskar EM. Analysen blir därmed att i 

svenska börsnoterade bolag är förekomsten av DA lägre jämfört med bolag från Norge, 

Danmark eller Finland som har en miljöpoäng. 

 

Att företag i olika utsträckning kan välja att implementera CSR samt välja att engagera 

sig inom olika områden är grunden till denna jämförelse. På liknande sätt som CSR-

pyramiden kan delas in i olika nivåer inrymmer denna miljökategori områdena resource 

use, emissions och innovation. Crowther & Aras (2008, s. 14-16) nämner att effektivt 

resursutnyttjande är en viktig del att ta hänsyn till för företagen vid hållbarhetsarbetet. Vi 

kan observera en skillnad mellan Sverige och övriga länder vilket tyder på att svenska 

bolag har en tendens att bättre implementera och rapportera sitt initiativtagande i en eller 

flera av underkategorierna resursutnyttjande, utsläppspolicy eller innovationsstrategi. 

Detta överensstämmer med rapporten av KMPG (2017b) om Sverige i topp vid jämförelse 

av ländernas implementering av FN:s globala mål. Den observerade skillnaden kan även 

påverkas eller bero på skillnader i företagens ROA eller skuldsättningsgrad vilket medför 

att vi utifrån denna analys inte kan dra någon slutsats om skillnader i ländernas 

miljöinitiativ i relation till DA. Anledning är att den oberoende variabeln Environment 

inte hade något signifikant samband med DA och detta kan tolkas som att denna variabel, 

i sammanhanget, inte förklarar variationen i DA. Trots att det finns en observerbar 

skillnad i DA och i genomsnittlig miljöpoäng mellan länderna kan vi inte uttala oss om 

skillnader i sambandet mellan EM och företagens miljöinitiativ uppdelat per land, då 

dessa tester genomfördes separat. Däremot kan vi förkasta nollhypotesen H3a, om att det 

inte finns någon skillnad i miljöinitiativen då ANOVA-testet bekräftar att svenska bolag 

i genomsnitt har en högre miljöpoäng. 

 

6.2.2 Metod FIXED - Environmental 

I likhet med resultatet från regressionsanalysen för beräkningsmetoden PPE, finner vi 

inget signifikant samband mellan DA och variabeln Environment. Skillnaden mellan 

dessa två metoder är att en ökning i företagens miljöpoäng i detta fall skulle resultera i en 

marginell ökning i DA. Relationen mellan DA och länderna är för Finland och Norge 

positiv jämfört med Sverige. I kontrast till detta innebär en enhetsökning av DA i 

Danmark att DA minskar bland svenska bolag. För dessa skillnader i DA var jämförelsen 

mellan Sverige och Norge den enda signifikanta. Analysen av regressionen för FIXED 

blir därmed densamma som för PPE, vi kan inte förkasta nollhypotesen om att inget 

samband mellan EM och miljöinitiativen existerar. Det tillhörande ANOVA-testet 

överensstämmer dock med vårt antagande om att ett ökat miljöinitiativ minskar EM. Detta 

då regressionen tyder på att norska bolag har ett högre värde på diskretionära 

periodiseringar samtidigt som ett lägre medelvärde på företagens miljöinitiativ kan 

observeras i ANOVA. 
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6.3 Sambandet mellan EM och ESG, Social 
HA4: Det finns ett negativt samband mellan EM och företagens engagemang för 

samhället  

HA4a: Det finns en skillnad i ESG-score, samhälle, mellan Sverige och övriga länder 

   

6.3.1 Metod PPE - Social 

Det observerade värdet för koefficienten mellan Social och DA är positivt men nästintill 

noll (0,00000681). Detta tillsammans med ett p-värde nära ett (0,992) indikerar att det i 

den undersökta populationen inte finns något samband mellan förekomsten av DA och 

företagens samhällsengagemang. Ur regressionen kan en signifikant skillnad i DA utläsas 

mellan Sverige och övriga länder vilket indikerar att det förekommer en skillnad i DA. 

Med Sverige som referensland har övriga länder en negativ koefficient och förekomsten 

av DA i svenska bolag kan därmed antas vara lägre bland de observerade företag som har 

ett samhällsengagemang. I likhet med tidigare argumentation tillhörande hypotes 3 blir 

analysen att DA förekommer i mindre utsträckning i svenska börsnoterade bolag, med ett 

mätbart samhällsengagemang, jämfört med övriga nordiska börsbolag. Vi kan i enlighet 

med tidigare slutsatser i detta fall inte heller uttala oss om skillnaden beror på 

samhällsansvaret eller om andra oberoende variabler såsom ROA och skuldsättningsgrad 

påverkar relationen. Utifrån resultatet kan vi inte förkasta nollhypotesen eller bekräfta 

alternativhypotesen, det finns således inget observerbart samband mellan EM och 

företagens samhällsengagemang. Vid undersökningen av skillnader i 

samhällsengagemang mellan länderna påvisade ANOVA att inget signifikant resultat 

kunde observeras och detta medför att vi inte heller kan förkasta hypotesen om att det 

föreligger en skillnad i samhällsengagemanget mellan länderna.  

 

I den totala poängen för företagets samhällsengagemang inkluderades aspekterna 

workforce, community och product responsibility. Dessa tillsammans med human rights 

omfattar hela kategorien Social. Varje beståndsdel inom såväl underkategorier som 

helhetsbedömningen ESG påverkar samhället och dess intressenter på olika sätt. Detta 

överensstämmer med Carroll´s CSR-pyramid (1991, s. 43, 2016, s. 6) där varje nivå i 

pyramiden påverkar och riktar sig till olika grupper av intressenter. Ur ett 

intressentperspektiv bör en minskad användning av EM vara att föredra då företaget i 

detta fall mer korrekt redovisar sitt resultat. För andra intressenter som främst förespråkar 

vinstmaximering kan en ökad förekomst av resultatmanipulering exempelvis medföra en 

ökad vinst som i sin tur kan innebära en högre aktieutdelning. Bakgrunden till att EM i 

genomsnitt kan observeras i mindre utsträckning i svenska börsnoterade bolag kan för 

urvalet inte fastställas bero på ett ökat samhällsansvar, mätt i totalpoäng för ESG-

kategorien Social. Vi kan mot denna bakgrund endast uttala oss om skillnaden i DA för 

de länder där poäng för samhällsansvar utdelats och inte sätta detta i relation till ESG-

score. Vad som bör tilläggas är att förklaringsgraden för regressionen är hög vilket 

indikerat att variationen i de oberoende variablerna gemensamt kan förklara variationen i 

diskretionära periodiseringar.  

 

6.3.2 Metod FIXED - Social 

Utifrån FIXED observerades ett positivt men ej signifikant samband mellan företagens 

samhällsengagemang och diskretionära periodiseringar. Förekomsten av DA i Danmark 

och Finland har en negativ relation till förekomsten av DA i Sverige medan en 

enhetsökning i Norge skulle innebära en ökning även i Sverige. För denna metod kunde 

endast en signifikant skillnad i genomsnittligt DA utläsas mellan Danmark och Sverige. 

Detta resultat avviker från regressionen för PPE där alla skillnader i DA mellan Sverige 
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och övriga länder kunde säkerställas. Att inget signifikant samband mellan EM och 

samhällsengagemang kunde fastställas medför att de skillnader i DA som förekommer 

mellan länderna, antas bero på andra faktorer utanför vår kontroll. Vi kan mot denna 

bakgrund varken förkasta nollhypoteserna eller bekräfta alternativhypoteserna.  

 

6.4 Samband mellan EM och ESG, Governance 
HA5: Det finns ett negativt samband mellan EM och ESG-score, styrning 

HA5a: Det finns en skillnad i ESG-score, styrning, mellan Sverige och övriga länder 
  

6.4.1 Metod PPE - Governance 

Den sista jämförelsen behandlar sambandet mellan EM och Governance. Från denna 

hypotesprövning finns inte tillräckligt empiriskt stöd för att kartlägga ett samband mellan 

DA och Governance då p-värdet närmade sig ett (0,975). Detta innebär att vi inte kan 

förkasta nollhypotesen och därmed inte bekräfta att variationen i DA bland företagen 

beror på företagens poäng för bolagsstyrning. Likt övriga kategorier för ESG där DA 

beräknats med hänsyn till PPE, kan en negativ relation observeras mellan Sverige och de 

undersökta länderna. För samtliga jämförelser finns en signifikant skillnad i DA för 

svenska bolag i kontrast till övriga. I fråga om genomsnittlig poäng för bolagsstyrning 

indikerar resultatet från ANOVA att bolag noterade i Finland har det högsta observerade 

värdet medan Danmark har den lägsta genomsnittliga poängen i jämförelsen. Dessa 

resultat tyder på att högre poäng för bolagsstyrning inte resulterar i mindre 

resultatmanipulering vilket innebär att nollhypotesen om sambandet mellan EM och 

ESG-score, styrning, inte kan förkastas. Däremot förekommer en skillnad mellan 

ländernas strategi och agerande vad gäller bolagsstyrning som för Danmark och Finland 

kan bekräftas skiljer sig från svenska bolag. 

 

Inom denna ESG-kategori har ett genomsnittligt värde för CSR-strategy och management 

beräknats och jämförts under variabeln Governance. I detta avseende finns ingen större 

skillnad i resultatet vid jämförelse av DA utifrån PPE i relation till Environment, Social 

eller Governance. Slutsatsen blir återigen att vi inte kan förkasta nollhypotesen som 

behandlar skillnader i DA och ESG-kategorien, Governance, mellan länderna. Vi kan 

endast uttala oss om skillnader i DA mellan Sverige och övriga länder bland de företag 

som har en tilldelad poäng som berör dess CSR-strategi och dess ledning. En av dessa 

variabler kan enskilt eller gemensamt få en påverkan på sambandet till DA samtidigt som 

ROA och skuldsättningsgrad kan ha effekt på förklaringsvariabeln. 

 

Inriktningen på skillnader i företagets styrning har en direkt anknytning till agentteorin. 

Hur företaget styrs och vilka beslut som fattas får en påverkan på både ägare och 

intressenter. Då vi utgått från ett intressentperspektiv är det av intresse att kartlägga och 

analysera skillnader mellan länder för att myndigheter, lagstiftare, investerare eller andra 

intressenter ska få en ökad transparens och göra en korrekt värdering av företaget. Att 

inget samband kunde observeras indikerar att de beslut och agerande som berör styrning 

inte uppkommer eller påverkas av resultatmanipulering. Detta resultat är i kontrast till 

Cheng et al. (2016) som bevisade att effektiv intern styrning minskar EM. Skillnader i 

resultatet kan bero på att vårt urval är nordiska börsnoterade bolag eller att antalet 

observationer är för få och i sin helhet inte representerar populationen. Ytterligare en 

skillnad och begränsning är att vi endast fokuserat på resultatmanipulering med betoning 

på periodiseringar och inte tagit hänsyn till andra typer av EM som exempelvis earnings 

smoothing, Cookie Jar eller REM. Tamimi och Sebastianelli (2017) påvisade skillnader i 

transparens mellan olika branscher och företagens storlek. Detta resultat skiljer sig från 
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vår studie där företagets storlek utgjorde en kontrollvariabel som i detta fall fick uteslutas, 

samtidigt som länder jämfördes istället för branscher. Då en genomsnittlig 

branschvariabel inte kunde beaktas och företagets storlek påvisade multikollinaritet fick 

dessa uteslutas. Liknande skillnader i tillvägagångsättet kan enskilt eller gemensamt ha 

påverkat att inget samband mellan företagets styrning och EM kunde observeras i vår 

undersökning. 

 

6.4.2 Metod FIXED - Governance 

Trots ett lägre P-värde för variabeln Governance jämfört med PPE-metoden, kunde inte 

något samband mellan DA och styrning säkerställas för den observerade populationen. 

Skillnaden i DA kan inte antas bero på skillnader i bolagens strategi för styrning. Den 

enda signifikanta jämförelsen av DA var mellan Norge och Sverige där en enhetsökning 

i Norge medför en mindre ökning (0,0384894) i svenska bolag. ANOVA indikerade att 

norska bolag i genomsnitt hade ett lägre poäng för styrning jämfört med övriga länder. 

Det föreligger därmed en skillnad mellan de länder som har en poäng för styrning och 

DA men vad denna skillnad beror på kan inte säkerställas. Resultatet antyder att DA 

förekommer i större utsträckning i norska bolag jämfört med svenska medan ingen 

signifikant skillnad kan utläsas mot Danmark eller Finland. Vi kan utifrån detta inte 

förkasta nollhypotesen tillhörande EM och Governance, då vi inte har tillräckligt med 

stöd för ett möjligt samband. Utöver en signifikant skillnad mellan svenska bolag och 

norska, finns inte heller stödjande bevis för att uttala oss om skillnaden mot Finland och 

Danmark. Däremot indikerar ANOVA att det föreligger genomsnittliga skillnader i 

norska jämfört med svenska bolag och tillhörande nollhypotes kan på denna grund 

förkastas.  
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7. SLUTSATS 
Efter en mer djupgående diskussion presenteras nedan studiens slutsatser och 

begränsningar och mynnar sedan ut i förslag till framtida forskning. 

 

7.1 Studiens slutsats 
Efter genomförda tester och analyser kan noteras att det finns skillnader i resultatet mellan 

beräkningsmetoderna PPE och FIXED. Dessa skillnader kan antingen bero på att antalet 

observationer ökar utifrån FIXED alternativt att EM inte korrekt kan beräknas för de 

bolag som ingår i populationen. Däremot påvisade varken PPE eller FIXED något 

signifikant samband mellan EM och ESG vilket kan tolkas som att oavsett 

beräkningsmetod, förekommer inget samband mellan EM och CSR i nordiska bolag. Vi 

gör bedömningen att trots färre observationer kan resultatet för PPE anses vara mer 

tillförlitligt då den följer originalmodellens beräkningar samtidigt som förklaringsgraden 

i genomförda tester i överlag är högre jämfört mot FIXED. 

 

Studiens huvudsakliga syfte var att besvara nedanstående problemformulering: 

Finns det ett samband mellan EM och CSR i börsnoterade bolag i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland? Är det någon skillnad mellan svenska bolag mot norska, danska 

och finska bolag med avseende på EM respektive CSR? 

 

Dessa frågeställningar har besvarats genom ett antal hypoteser som analyserats utifrån 

multipla linjära regressioner och ANOVA-test. Den första frågan om ett möjligt samband 

mellan EM och CSR är observerbart i nordiska länder, har besvarats genom hypotes 1. 

Mellan EM och CSR i börsbolag noterade i Sverige, Norge, Danmark och Finland kan 

dock inget samband säkerställas. Vi utgick ifrån antagandet om att ett negativt samband 

skulle föreligga mellan variablerna och trots att vi inte finner tillräckligt med stöd för att 

uttala oss om ett samband i nordiska företag, fanns i motsats till antagandet, indikationer 

på att ett positivt samband är mer sannolikt. Den sammanfattande analysen är att av 

samtliga genomförda tester, kunde endast signifikanta jämförelser observeras mellan 

länderna i relation till DA samt för underkategorierna i ESG-score. Resultatet skiljer sig 

oavsett från tidigare studier där observerbara samband, antingen positiva eller negativa 

kunnat fastställas. Det avvikande resultatet kan antas bero på studiens begränsningar 

alternativt att inget samband förekommer i nordiska länder. Hur skillnader i 

tillvägagångsätt från tidigare presenterade studier påverkat denna studies resultat kan inte 

besvaras och slutsatsen blir att ett större antal observationer alternativt andra beräkningar 

för både CSR och EM bör tillämpas för att kartlägga ett möjligt samband på den nordiska 

marknaden. Mot denna bakgrund är vår bedömning att studiens frågeställning har 

besvarats och därmed har studiens syfte uppfyllts, trots att resultatet och slutsatser avviker 

från grundläggande antaganden och förväntningar. 

  

Vid jämförelse av skillnader i EM mellan Sverige mot övriga länder har samtliga resultat 

från genomförda regressioner indikerat att EM i mindre utsträckning förekommer i 

svenska noterade bolag. Skillnader mellan länderna visade sig dessutom vara signifikanta 

när ESG delades in i Environmental, Social och Governance och därefter jämfördes mot 

DA. Utifrån ANOVA och tolkningar av medelvärdet för ESG-kategorierna miljö, 

samhälle och styrning antyder de två förstnämnda att svenska bolag i genomsnitt har ett 

högre initiativ. Svenska bolag kan därmed antas ha ett större fokus på hållbarhetsfrågor 

som berör miljö och samhälle. Ett högre initiativ tillsammans med en lägre förekomst av 

DA skulle kunna innebära ett negativt samband trots att detta inte kan säkerställas.  
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7.2 Praktiskt bidrag och rekommendationer 
Även om inga grundläggande antaganden kan bekräftas i studien anser vi att resultatet 

fortfarande kan vara av intresse för företagens många olika intressenter. Ur ett 

intressentperspektiv oavsett om det handlar om investerare, lagstiftare eller myndigheter, 

bör ett negativt samband mellan EM och CSR vara att föredra då detta innebär att 

företagen mer korrekt redovisar sitt finansiella resultat samt tar ansvar för ett hållbart 

samhälle. Att inget samband kunde fastställas kan bero på bristfälligheter i studiens 

utformning och tillvägagångssätt samtidigt som det kan påvisa att andra faktorer utöver 

CSR kan påverka företagens resultatmanipulering. Utöver detta kan andra typer av EM, 

som exkluderats i denna studie, fortfarande ha ett samband med CSR. För att påvisa och 

motverka användandet av EM kan fler åtgärder ur ett myndighets- eller 

lagstiftarperspektiv vara nödvändiga och på samma gång uppmanas investerare att vara 

vaksamma på att EM kan förekomma, trots att företaget har ett aktivt ställningstagande 

inom CSR. Fortsatt utvecklande av gemensamma riktlinjer och krav på redovisning och 

hållbarhetsarbete, tillsammans med en ökad medvetenhet bland intressenter kan i 

slutändan leda till ett önskvärt negativt samband. Utöver detta kan icke-finansiell 

information i form av hållbarhetsrapportering, i framtiden utvecklas till att bli den nya 

finansiella rapporteringen istället för ett komplement. 

 

Trots att våra antaganden inte kan bestyrkas kan förekomsten av EM inte uteslutas grunda 

sig i skillnader mellan företagens CSR-strategi och uppsatta lagkrav. Mot denna bakgrund 

vill vi betona vikten av att intressenterna fortsätter sätta press på företagen för att uppfylla 

deras behov och önskemål gällande hållbarhetsarbete och ett redovisat resultat som 

genomsyrar ansvarstagandet. Detta med hänsyn till att oavsett om företaget väljer att 

implementera CSR på grund av rådande lagstiftning eller för att dölja EM, bidrar 

hållbarhetsarbetet till en framtida hållbar utveckling vilket blir avgörande för kommande 

generationer. 

 

7.3 Avslutande diskussion och studiens begränsningar 
Vi vill återigen göra läsaren uppmärksam på att studien begränsas av de företag som har 

tillgänglig information om både ESG-score samt nyckeltal för beräkning av diskretionära 

periodiseringar. Detta medför att utifrån PPE-metoden har endast tre norska bolag 

representerat målpopulationen och dessa slutsatser kan av den anledningen inte styrkas 

eller generaliseras till en större målgrupp. Fördelningen bland övriga länder var jämnare 

distribuerad och observerbara skillnader och jämförelser kan därmed anses vara mer 

tillförlitliga, om än studiens resultat inte bör generaliseras till andra grupper eller 

marknader.  

 

Populationen som undersökts kan utifrån residualerna inte antas vara normalfördelad 

vilket medför att studiens slutsatser bör tolkas med försiktighet. Vi gjorde övervägandet 

att inte utesluta outliers då vårt urval redan begränsats av ett stort bortfall och vi ville 

därmed undvika att minska antalet observationer ytterligare. En alternativ lösning för att 

öka antalet observationer hade varit att undersöka en längre tidsperiod. Detta hade 

inneburit att studien även hade inrymt en lågkonjunktur samt effekterna av finanskrisen 

vilket vi, till den mån det är möjligt, försökte undvika. Liknande scenarion kan ge en yttre 

påverkan på studiens resultat utanför vår kontroll och kännedom. 

 

Att inget samband kunde fastställas mellan EM och CSR kan som första anledningen 

antas bero på att det i nordiska länder inte finns något samband. Vissa företag, oavsett 

land, kan implementera CSR-initiativ för egen vinning, eget intresse eller för att stärka 
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sitt varumärke. Detta behöver inte gå hand i hand med att företagen resultatmanipulerar 

som i motsats till CSR, till exempel kan handla om att tillgodose marknadens krav och 

gynna utvalda intressentgrupper. Ett samband kan även vara svårt att kartlägga om det i 

vissa branscher eller företag i högre utsträckning förekommer resultatmanipulering 

medan andra inte har någon alls och på liknande sätt kan CSR-initiativen variera. 

Variationen mellan dessa två variabler behöver således inte vara linjärt och företag 

noterade i Sverige, Norge, Danmark eller Finland kan antingen enbart bedriva EM eller 

CSR, alternativt att vissa företag väljer att implementera CSR för att dölja EM. 

Resultatmanipuleringen kan i andra företag eller länder även förekomma om företagen 

redan har CSR-initiativ och anser att det kompenserar för användandet av EM. Det bör 

också tilläggas att vid undersökningen av sambandet uppdelat per land kunde inte heller 

någon samband säkerställas, se appendix 2. Detta tyder på att variationer i EM och/eller 

ESG mellan länder och observationer, inte tas ut eller maskeras av varandra. Utifrån 

resultatet kan vi uttala oss om att det finns en skillnad mellan länderna i fråga om 

diskretionära periodiseringar och CSR-initiativ, dock inget fastställt samband som binder 

samman dessa två. Detta tillsammans med att länderna i genomsnitt har en relativt hög 

ESG-score. 

 

Om vi istället för att fokusera på diskretionära periodiseringar använt en annan metod för 

att mäta förekomsten av EM samt utgått ifrån en annan bedömning av CSR än ESG-score, 

finns fortfarande möjligheten att kartlägga ett samband i nordiska länder. Ur ett annat 

perspektiv kan frånvaron av ett samband även bero på att observationerna inte är 

representativa för länderna, alternativt att företag verksamma i norden inte har till avsikt 

att vilseleda intressenter utan bedöms vara ansvarstagande och transparenta. En annan 

möjlighet är att ett samband eventuellt hade kunnat observeras om vi istället för att 

kartlägga ett generellt samband, oberoende av land, valt att utgå ifrån 

branschgenomsnittliga DA i relation till CSR.  

 

För sambandet mellan EM och CSR som helhet samt uppdelat i ESG-kategorierna, 

beaktas inte företagens branschtillhörighet. Med avseende på företagets 

branschtillhörighet kan normer, standarder, intressenter samt konkurrenter påverka 

företagets hållbarhetsagerande. Vissa företag kan antas ha högre krav på 

hållbarhetsinitiativ beroende på om de är verksamma i en bransch med hög påverkan på 

miljö och samhälle eller inte. Uteslutandet av en kontrollvariabel som tar hänsyn till 

bransch kan ha bidragit till studiens avvikande resultat. Då antalet företag varierade i de 

olika branscherna hade variabeln dock varit svår att tolka samt dra slutsatser ifrån. Vid 

beräkning av EM användes specifikt skattade branschvariabler och utöver detta tar alla 

beståndsdelar inom ESG-score, var för sig, hänsyn till företagets transparens och 

branschtillhörighet. Detta medför att dessa indirekt kan antas beaktas för variablerna ESG 

och DA. Branschindelningen gjordes automatiskt i databasen EIKON och om detta 

påverkat studiens resultat kan vi inte heller avgöra. Om vi manuellt hade valt att dela upp 

företagen i grupper skulle branschgenomsnitten skilja sig och detta skulle generera en 

annan skattning av branschvariablerna som i sin tur får effekt på diskretionära 

periodiseringar. Vi gör dock bedömningen att denna indelning inrymmer färre manuella 

fel samtidigt som det ökar möjligheten för andra att replikera studien utifrån vald metod. 

Studiens syfte var heller aldrig att jämföra branscher mot varandra för att vidare analysera 

skillnader i sambandet mellan industrier, utan att kartlägga ett generellt samband i 

nordiska börsnoterade bolag.  
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De valda kontrollvariablerna kan härledas från tidigare studier och anledningen till att vi 

endast valt att beakta företagets storlek, ROA och skuldsättningsgrad beror på antalet 

observationer. Om beräkningsmetodernas grupper inte hade begränsats av det stora 

bortfallet hade vi inte heller behövt vara lika restriktiva vad gäller kontrollvariabler, något 

som i sin tur hade kunnat utesluta yttre påverkan från andra variabler. Inkluderandet av 

andra variabler eller valda kontrollvariabler, mätt i andra mått, hade kunnat få en påverkan 

på studien. Som exempel kan nämnas att samtliga kontrollvariabler behandlades i 

absoluta tal och i efterhand insåg vi att företagets storlek även kunnat utgöra en logaritm 

för att ta hänsyn till möjliga outliers. Vad som dock bör noteras är att inget signifikant 

samband mellan EM och CSR heller kunde observeras när samtliga kontrollvariabler 

utelämnades och endast förklaringsvariabeln sattes i relation till den beroende variabeln 

DA. Detta indikerar att det oberoende av kontrollvariabler, inte finns något signifikant 

samband i de observerade grupperna och vi kan inte uttala oss om att ett ökat CSR-

initiativ minskar förekomsten av EM eller omvänt, att mindre EM ökar företagens CSR-

initiativ.  

 

Med hänsyn till att inget generellt samband mellan EM och CSR påvisats är  

en begränsning vid jämförelser mellan länderna utifrån ANOVA, att vi endast kan uttala 

oss om skillnader i DA mellan länder där företag med olika CSR-initiativ har observerats, 

alternativt skillnader i ESG-kategorierna för företag där DA kunnat beräknats. En eller 

flera kontrollvariabler kan enskilt eller tillsammans påverka variationen och skillnader i 

DA respektive ESG beroende på vad som studerats. Utöver detta kan även outliers och 

antalet observationer få effekt på skillnader i ESG eller DA då samtliga jämförelser 

bygger på genomsnittliga värden. Slutsatser om skillnader i CSR-strategi mellan svenska 

bolag och övriga länder bör därmed tolkas med försiktighet. Avslutningsvis gör vi mot 

denna bakgrund läsaren uppmärksam på studiens begränsningar och avråder från att 

generalisera resultatet till andra grupper. 

 

7.4 Förslag på framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning om sambandet mellan EM och CSR i nordiska länder, 

är att utöver diskretionära periodiseringar inkludera REM. Anledningen till denna 

rekommendation är att AEM är en väletablerad metod för att beräkna 

resultatmanipulering men som på grund av sina begränsningar fått utstå en del kritik. 

Vidare finns även andra alternativa modeller för beräkningar av EM som skulle kunna 

användas istället för vår valda modell samtidigt som en längre undersökningsperiod, 

andra kontrollvariabler samt en annorlunda branschindelning kan övervägas. En längre 

undersökningsperiod ger en mer rättvisande bild av verkligheten men kan begränsas av 

tid och resurser. De kontrollvariabler som vi har använt oss av i modellen motiveras av 

tidigare studier inom ämnet. Fortsatta studier skulle kunna använda sig av alternativa 

kontrollvariabler som komplement till de vi har använt oss av för att undersöka en möjlig 

påverkan på sambandet. Den automatiska branschindelningen från Thomson Reuters 

Eikon kan underlätta databearbetningen samtidigt som alternativa indelningar kan 

generera andra resultat. Utifrån vår studie på nordiska företag hade sambandet vidare 

kunnat studeras utifrån Large, Mid och Small Cap och en jämförelse mellan dessa tre 

grupper samt länder studeras. I vår studie särskildes inte dessa grupper, utan vi beaktade 

alla företag noterade i respektive land vid jämförelser.  

 

Som ett andra alternativ kan CSR studeras eller inhämtas utifrån en annan bedömning än 

Thomson Reuters ESG-score. Under vår studie blev vi uppmärksamma om att det 

saknades komplett data vad gäller företagens ESG-score tillgängliga via databasen 
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Thomson Reuters. Vi hade inte möjlighet eller resurser att inhämta information om 

företagens hållbarhetsarbete från alternativa databaser, vilket är något vi skulle 

rekommendera, för framtida studier inom området.  

 

Ytterligare en möjlighet är att utmana The Modified Jones Model genom att använda 

alternativa nyckeltal som frångår originalmodellen vid beräkning av EM. Resultatet från 

vår alternativa modell, som utgick från Fixed assets istället för PPE, visade på 

genomsnittliga diskretionära periodiseringar som bättre överensstämde med resultatet 

från studien av grundaren till Modified Jones Model. Fortsatt forskning kan 

vidareutveckla jämförandet av denna modell genom att exempelvis utgå från samma data 

och replikera studier på en marknad där EM har observerats och fastställs med 

originalmodellen.  

  

7.5 Samhälleliga och etiska aspekter 
Vid vetenskaplig forskning är en viktig del att ta hänsyn till de samhälleliga och etiska 

aspekterna. De fundamentala etiska överväganden som behandlats i studien 

överensstämmer med Brymans etiska principer och berör samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131-

132). Kravet på information innebär att berörda individer och deltagare ska informeras 

om studiens syfte, metod samt att deras deltagande är frivilligt. Vidare betonar 

samtyckeskravet det frivilliga deltagandet där individerna själva ska ha rätt att besluta 

över sin medverkan i studien. De inhämtade uppgifterna ska enligt konfidentialitetskravet 

behandlas med försiktighet och säkerställa att känslig information inte tillfaller, för 

studien, utomstående aktörer. Vidare är det viktig att nyttjandet av de insamlade 

uppgifterna är förenligt med studiens kommunicerade syfte (Bryman, 2011, s. 131-132). 

Med de etiska kraven i beaktning och studiens utformning, anser vi att dessa krav inte blir 

aktuella i samma utsträckning som om studien hade involverat personliga åsikter från en 

enkätundersökning eller kvalitativ intervju. Underlaget till studien består av offentligt 

tillgänglig finansiell information vilket medför att inget krav ställs på deltagande 

samtidigt som ingen konfidentiell information hanteras. 

 

Enligt David & Sutton (2016, s. 57-58) har forskarna utöver en skyldighet mot deltagarna, 

en skyldighet mot samhället. Han menar att ett förfalskat resultat inte är förenligt med 

god etik samt att det är viktigt att ta hänsyn till deltagarnas anonymitet. För att inte ge en 

missvisande bild av verkligheten krävs ett övervägande gällande var gränsen går mellan 

personlig anonymitet och medvetet utelämnad information (David & Sutton, 2016, s. 58). 

I studien har inga uppgifter om enskilda företag särskilts och presenteras, vilket betyder 

att företagens anonymitet bevaras. Vidare nämner Ejvegård (2009, s. 151) att forskare 

kan manipulera data genom att exkludera avvikande värden och anpassa resultat efter 

önskemål, då nya forskningsupptäckter har större möjlighet att publiceras i renommerade 

tidskrifter. Detta blir ett problem eftersom vetenskapliga tidskrifter undviker att inkludera 

artiklar om erkända företeelser medan forskare i sin tur genom publicering anses vara mer 

meriterade (Ejvegård, 2009, s. 151). Utifrån valda modeller för beräkning av EM finns 

det litet utrymme för fabricering av resultat. Genom att modellerna kräver rapporterade 

nyckeltal som i detta fall hämtas via databasen Thomson Reuters, anser vi att risken för 

felaktig manipulering har minimerats. Utöver detta har vi inga motiv eller intressen av att 

vilseleda och skapa ett felaktigt resultat vilket förekomsten av EM redan gör. Vi gör mot 

denna bakgrund bedömningen att studiens genomförande och behandlade av data är 

förenliga med etiska och samhälleliga hänsynstaganden.  
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Om resultatmanipulering uppmärksammas på en marknad kan detta exempelvis få till 

effekt att intressenternas förtroende skadas alternativt att konkurrenter verksamma på 

marknaden, tar efter detta tillvägagångsätt för att konkurrera på "lika villkor". CSR som 

utifrån ett intressentperspektiv vanligtvis kan uppfattas som ett positivt ställningstagande 

kan i vissa fall implementeras för att intressenterna ska förbise företagens 

resultatmanipulering. Utifrån detta resonemang kan ett samband, positivt eller negativt få 

konsekvenser för både företag och dess intressenter. Uppmärksammade skillnader i EM 

eller CSR mellan länderna, skulle kunna medföra att investerare prioriterar vissa länder 

över andra.  Med hänsyn till att inget samband kunnat kartläggas kvarstår risken att 

intressenter förbiser företagens möjlighet att bedriva EM och likt tidigare resonemang, 

förlitar sig på att det redovisade resultatet är korrekt och sanningsenligt. 

 

Ytterligare konsekvenser av studiens resultat kan uppstå om myndigheter eller lagstiftare 

fattar beslut på felaktiga grunder. Detta för att eventuellt eftersträva ett negativt samband 

som för samhället i sin helhet, bör vara att föredra. Om ett negativt samband observeras 

kan det innebära att företag på den nordiska marknaden, tar ett ansvar för miljö och 

samhälle och därmed undviker att vilseleda intressenter via resultatmanipulering. Vid 

eventuella påföljder eller striktare lagkrav kan vissa företag drabbas, trots att de inte 

avsiktligen bedriver EM. Liknande scenarier kan få påverkan på företagens tillförlitlighet 

och i sin tur rykte. På lång sikt kan detta innebära att marknadsdominerande och mer 

väletablerade företag går som ”vinnare” ur situationen, medan andra företag inte 

överlever granskning och krav från kritiska intressenter. Då vår studie inte kunnat bevisa 

ett signifikant samband mellan EM och CSR anser vi att resultatet varken medför några 

samhälleliga eller etiska konsekvenser som i en vidare utsträckning behöver beaktas. 
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8. SANNINGSKRITERIER 
Studiens sista kapitel behandlar sanningskriterierna reliabilitet, replikation och validitet 

samt en bedömning huruvida dessa har uppfyllts i studien. 

 

8.1 Reliabilitet 
Studiens tillförlitlighet, eller reliabilitet, behandlar frågan kring hur resultatet av studien 

skulle bli om studien skulle utföras ytterligare en gång (Bryman, 2011, s. 49). Vid en 

kvantitativ undersökning blir reliabiliteten aktuell då forskarna vill veta om de använda 

måtten är stabila och mäter rätt saker (Bryman, 2011, s. 49). I vår studie innebär detta 

övervägandet om valda beräkningsmetoder är korrekt för att bedöma EM. Trots att det 

finns flera mått för att mäta förekomsten av EM anser vi att diskretionära periodiseringar 

är ett bra mått för att mäta EM, då måttet är vidare använt inom forskningsområdet. Den 

data som har använts i studien anses vara tillförlitlig då den är hämtad från databasen 

Thomson Reuters Eikon. Vi har dessutom använt oss av en automatisk branschindelning 

i Thomson Reuters Eikon vilket minskar risken för manuella bearbetningsfel. Detta talar 

för att samma resultat mest troligt skulle uppnås, om studien utförs ytterligare en gång. 

Utöver detta har inhämtad data om nyckeltal kontrollerats via stickprov som jämförts med 

företagens finansiella rapporter. De manuella handhavande som har förekommit i studien 

är sammanställning av poängen för Environment, Social och Governance samt 

uträkningen av diskretionära periodiseringar. För att säkerställa att reliabiliteten har 

uppfyllts har uträkningarna gjorts två gånger samt poängen för Environment, Social och 

Governance har sammanställts i enlighet med Thomson Reuters och kontrollerats av båda 

författare. 

 

8.2 Replikation 
I likhet med reliabilitet betyder replikation att det ska vara möjligt att upprepa studien 

(Bryman, 2011, s. 49). Det kan finnas många olika anledningar bakom varför en 

replikation av en studie är av intresse för andra forskare. En bakomliggande anledning 

kan vara att studiens resultat inte stämmer överens med liknande studier (Bryman, 2011, 

s. 49). För att möjliggöra detta behöver studiens tillvägagångssätt vara tydligt förklarat 

(Bryman, 2011, s. 49). Vi anser att det är möjligt att replikera vår studie då 

tillvägagångssätt och beräkningar är väl förklarade i den praktiska metoden vilket gör det 

möjligt för andra forskare att få en uppfattning om hur studien är upplagd. 

 

8.3 Validitet  
Ett sanningskriterium som anses vara av stor vikt är validitet. Med validitet menas 

huruvida en studies slutsatser hänger ihop eller inte, det vill säga att den mäter vad den 

avser mäta  (Bryman, 2011, s. 50). Enligt Bryman (2011, s. 50) kan validiteten delas in i 

Mätningsvaliditet, Intern Validitet, Extern Validitet och Ekologisk Validitet. Nedan 

presenteras de tre underkategorierna vi anser är applicerbara i studien. 

 

8.3.1 Mätningsvaliditet 

Denna form av validitet är främst avsedd för en kvantitativ forskning och handlar om att 

använda mått, i studien, är relevanta för vad de avser att mäta (Bryman, 2011, s. 50). För 

att mäta förekomsten av EM har vi i studien använt oss av mått som är väl använda inom 

forskningen och härleds ifrån The Modified Jones Model. I studien har vi utvärderat 

flertalet modeller för måttet på EM samt riktat kritik mot den modell som vi slutligen 

valde. Detta tillsammans med beslutet att komplettera med en alternativ beräkningsmetod 
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samt jämföra resultatet från dessa mot varandra, stärker studiens validitet och bidrar med 

en transparens. Gällande måttet på CSR har information inhämtats i likhet med forskning 

inom området som använt olika databaser vid inhämtning av ESG-score. Då vi inte hade 

tillgång till dessa alternativa databaser, gjordes bedömningen att Thomson Reuters var en 

likvärdig källa för information och datainsamling. Detta gör att vi anser att 

Mätningsvaliditeten har uppfyllts i studien. 

 

8.3.2 Intern validitet 

Kriteriet intern validitet, behandlar frågan om hur tillförlitlig slutsatsen är, om den 

innehåller variabler som har ett kausalt förhållande (Bryman, 2011, s. 50). I studien har 

vi inkluderat och använt oss av kontrollvariabler, för att stärka den interna validiteten, vid 

utförandet av statistiska tester. De kontrollvariabler som har använts kan härledas från 

tidigare erkänd forskning inom området och kan mot denna bakgrund anses vara relevanta 

att ta hänsyn till. Utöver detta har vi kompletterat statistiska tester i form av regressioner 

med ANOVA-test.  

  

8.3.3 Extern validitet 

Detta kriterium handlar om huruvida resultatet från studien kan generaliseras eller ej 

(Bryman, 2011, s. 51). Då studien drabbades av ett stort bortfall och data saknades för 

många företag samt att populationerna inte är normalfördelade, är bedömningen att 

resultatet inte kan generaliseras för liknande populationer. Därmed anser vi att detta 

kriterium inte uppfylls i studien. 
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APPENDIX 
 

APPENDIX 1 – FÖRETAG SOM INKLUDERATS I STUDIEN 
 

Svenska bolag 

A3 Allmänna IT och 

Telekomaktiebolaget (publ) 

AAC Microtec AB AAK AB (publ) 

AB SKF AcadeMedia AB Acando AB 

Addtech AB ADDvise Group AB (publ) AF AB 

AIK Fotboll AB Alfa Laval AB Allgon AB (publ) 

AlphaHelix Molecular 

Diagnostics AB (publ) 

Arc Aroma Pure AB Attendo AB (publ) 

Avensia AB AVTECH Sweden AB (publ) Bactiguard Holding AB 

Bahnhof AB (publ) Beijer Ref AB (publ) Bergman & Beving AB 

Bergs Timber AB (publ) Bjorn Borg AB Bredband2 i Skandinavien 

AB 

BTS Group AB Bure Equity AB Castellum AB 

Catella AB Cavotec SA Cell Impact AB (publ) 

Cherry AB (publ) Clemondo Group AB (publ) Clinical Laserthermia 

Systems AB 

Collector AB Community Entertainment 

Svenska AB 

Confidence International 

AB 

Copperstone Resources AB 

(publ) 

Cortus Energy AB CybAero AB 

Dedicare AB (publ) Deflamo AB (publ) Diamyd Medical AB 

Dignitana AB Dome Energy AB (publ) Doro AB 

Doxa AB Drillcon AB Duroc AB 

EcoRub AB Elekta AB (publ) Ellen AB 

Eltel AB Empir Group AB EnergyO Solutions Russia 

AB 

Eolus Vind AB (publ) Episurf Medical AB European Institute of 

Science AB 

Everysport Media Group AB eWork Group AB Exalt AB (publ) 

Fenix Outdoor International 

AG 

Generic Sweden AB (publ) Genovis AB 
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GHP Specialty Care AB 

(publ) 

Glycorex Transplantation AB 

(publ) 

Guideline Geo AB (publ) 

H & M Hennes & Mauritz 

AB 

Hexatronic Group AB Hifab Group AB 

HiQ International AB Holmen AB HomeMaid AB (publ) 

Hovding Sverige AB (publ) Humana AB Husqvarna AB 

ICTA AB (publ) IDL Biotech AB Image Systems AB 

Impact Coatings AB (publ) Inission AB Investment AB Latour 

Invuo Technologies AB Irisity AB Jays Group AB 

JLT Mobile Computers AB 

(publ) 

Karolinska Development AB Kentima Holding AB (publ) 

Kindred Group PLC Klick Data AB Sandvik AB 

Saxlund Group AB Sbc Sveriges 

Bostadsrattscentrum AB 

ScandBook Holding AB 

Scandic Hotels Group AB ScandiDos AB Scandinavian Enviro 

Systems AB 

Sdiptech AB (publ) Semcon AB Sensori AB (publ) 

Simris Alg AB SJR in Scandinavia AB Skanska Energi AB 

SkiStar AB SolTech Energy Sweden AB Sotkamo Silver AB 

Sportamore Publ AB Sprint Bioscience AB Starbreeze AB 

Stillfront Group AB (publ) Svedbergs i Dalstorp AB Systemair AB 

Taurus Energy AB (publ) Tethys Oil AB The Lexington Company 

AB (publ) 

Tobin Properties AB Uniflex AB Venue Retail Group AB 

Verisec AB Vitec Software Group AB 

(publ) 

West International AB 

(publ) 

ZetaDisplay AB 

 

Danska bolag 

Aalborg Boldspilklub A/S Aarhus Elite A/S Alk-Abello A/S 

AP Moeller - Maersk A/S Athena Investments A/S Bavarian Nordic A/S 

Bioporto A/S Broendbyernes IF 

Fodbold A/S 

Cbrain A/S 

Cemat A/S Chemometec A/S Dampskibsselskabet 

Norden A/S 
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Dantax A/S DFDS A/S DSV A/S 

Egetaepper A/S Erria A/S Esoft Systems A/S 

Euroinvestor.com A/S Flsmidth & Co A/S Flugger A/S 

Gabriel Holding A/S Genmab A/S GN Store Nord A/S 

Gyldendal A/S H+H International A/S IC Group A/S 

ISS A/S Matas A/S Nordic Shipholding A/S 

Novozymes A/S NTR Holding A/S Parken Sport & 

Entertainment A/S 

Rovsing A/S Sanistaal A/S Silkeborg If Invest A/S 

Svejsemaskinefabrikken 

Migatronic A/S 

Tdc A/S TK Development A/S 

Torm PLC Vestas Wind Systems 

A/S 

Wirtek A/S 

Zealand Pharma A/S 

 

Finska bolag 

Afarak Group Plc Alma Media Oyj Aspocomp Group Oyj 

Basware Oyj Bittium Oyj CapMan Oyj 

Cramo Oyj Detection Technology Oyj Dovre Group Oyj 

Efore Plc Elecster Oyj Etteplan Oyj 

Fortum Oyj Huhtamaki Oyj Ilkka Yhtyma Oyj 

Kemira Oyj Kesko Oyj Kone Oyj 

Konecranes Abp Martela Oyj Metso Oyj 

Neo Industrial Oyj Neste Oyj Olvi Oyj 

Oriola Oyj Plc Uutechnic Group Oyj Pohjois-Karjalan 

Kirjapaino Oyj 

Ponsse Oyj Poyry Oyj Raisio Oyj 

Ramirent Oyj Robit Plc Saga Furs Oyj 

Scanfil Oyj Sievi Capital Oyj Siili Solutions Oyj 

Solteq Oyj SRV Yhtiot Oyj SSH Communications 

Security Oyj 

Stora Enso Oyj Trainers' House Oyj Tulikivi Oyj 
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UPM-Kymmene Oyj Vaisala Oyj Verkkokauppa.com Oyj 

Wulff Yhtiot Oyj Yit Oyj Zeeland Family Oyj 

 

 

Norska bolag 

ABG Sundal Collier 

Holding ASA 

Akastor ASA Aker BP ASA 

Aker Solutions ASA Akva Group ASA American Shipping 

Company ASA 

Aqua Bio Technology 

ASA 

Araca Energy ASA Archer Ltd 

Asetek A/S Atea ASA Austevoll Seafood ASA 

Awilco LNG ASA Axactor AB (publ) Bergen Group ASA 

Biotec Pharmacon ASA Bonheur ASA Borgestad ASA 

Borregaard ASA BW LPG Ltd BW Offshore Ltd 

ContextVision AB Data Respons ASA Dof ASA 

Dof Installer ASA EAM Solar ASA Eidesvik Offshore ASA 

Eiendomsspar AS Ekornes ASA Electromagnetic 

Geoservices ASA 

Entra ASA Europris ASA Evry ASA 

Fjord Line AS Frontline Ltd Funcom NV 

Glamox As Grieg Seafood ASA Hexagon Composites ASA 

Hiddn Solutions ASA Hitecvision AS Hoegh LNG Holdings Ltd 

Hofseth Biocare ASA Hunter Group ASA I M Skaugen SE 

Idex ASA Itera ASA Jinhui Shipping and 

Transportation Ltd 

Kitron ASA Kongsberg Automotive 

ASA 

Kvaerner ASA 

Leroy Seafood Group ASA Medistim ASA Multiconsult ASA 

Napatech A/S Nattopharma ASA Navamedic ASA 

Nel ASA Next Biometrics Group 

ASA 

NHST Media Group AS 
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NorAm Drilling Company 

AS 

Nordic Nanovector ASA Norsk Hydro ASA 

North Energy ASA Norway Royal Salmon 

ASA 

Norwegian Air Shuttle 

ASA 

Norwegian Energy 

Company ASA 

NRC Group ASA NTS ASA 

Ocean Yield ASA Oceanteam ASA Odfjell Drilling Ltd 

Olav Thon 

Eiendomsselskap ASA 

Oslo Bors VPS Holding 

ASA 

Otello Corporation ASA 

P/F Bakkafrost Panoro Energy ASA Petroleum Geo Services 

ASA 

Philly Shipyard ASA Polarcus Ltd Polaris Media ASA 

Q-Free ASA REC Silicon ASA RomReal Ltd 

SalMar ASA Scatec Solar ASA Schibsted ASA 

Selvaag Bolig ASA Sevan Marine ASA Solon Eiendom ASA 

Solstad Farstad ASA Spectrum ASA Statoil ASA 

Strongpoint ASA Subsea 7 SA Techstep ASA 

Telenor ASA Tomra Systems ASA Torghatten ASA 

TTS Group ASA Veidekke ASA Wentworth Resources Ltd 

XXL ASA Yara International ASA Zalaris ASA 
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APPENDIX 2 – HYPOTES 1 OCH 2 
 

Hypotes 1 och 2 – PPE 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     

ESG 0,000693 0,0012735 0,587 1,15 

ROA 0,1602822 0,2753836 0,562 1,20 

SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0052427 0,0136244 0,701 1,09 

FÖRETAGETS STORLEK -1,76e-12  5,41e-13 0,001 1,26 

LAND     

Danmark -0,4794677 0,0473302 0,000 1,64 

Finland -0,5491817 0,0452353 0,000 1,48 

Norge -0,5492734 0,0684813 0,000 1,46 

KONSTANT 0,6184257 0,0826233 0,000  

Antal observationer 128 

Förklaringsgrad 59,82 % 

Justerad förklaringsgrad 57,48 % 

Heteroskedasticitet Ja 

 

Uppdelat per land – PPE 

 

LAND, Danmark 

DA Koefficient Std. Err P-värde 

Oberoende variabler    

ESG -0,0049696 0,0046587 0,293 

ROA 0,5636948 0,3454343 0,112 

SKULDSÄTTNINGSGRAD 0,0052878 0,0119417 0,661 

FÖRETAGETS STORLEK 1,79e-12 1,13e-12 0,122 

KONSTANT 0,3509311 0,2669561 0,197 

Antal observationer 40 

Förklaringsgrad 42,69 % 

Justerad förklaringsgrad 10,14 %  

 

LAND, Finland 

DA Koefficient Std. Err P-värde 

Oberoende variabler    

ESG 0,001517 0,003284 0,647 

ROA -0,1355952 0,1140031 0,243 

SKULDSÄTTNINGSGRAD 0,0032425 0,0170519 0,850 

FÖRETAGETS STORLEK -2,76e-14 1,31e-13 0,835 

KONSTANT 0,0296418 0,0244147 0,233 

Antal observationer 39 

Förklaringsgrad 5,87 % 

Justerad förklaringsgrad -5,21 %  
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LAND, Norge 

DA Koefficient Std. Err P-värde 

Oberoende variabler    

ESG 0,0001784 0,001283 0,893 

ROA -0,0710282 0,3233837 0,832 

SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0254367 0,0647809 0,705 

FÖRETAGETS STORLEK 1,65e-13 2,26e-12 0,944 

KONSTANT 0,0631799 0,0658636 0,366 

Antal observationer 13 

Förklaringsgrad 10,25 % 

Justerad förklaringsgrad -34,63 %  

 

LAND, Sverige 

DA Koefficient Std. Err P-värde 

Oberoende variabler    

ESG 0,003131 0,002943 0,296 

ROA -1,136489 1,024903 0,276 

SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,4749473 0,1490889 0,003 

FÖRETAGETS STORLEK -5,52e-12 1,08e-12 0,000 

KONSTANT 1,12401 0,1999312 0,000 

Antal observationer 36 

Förklaringsgrad 52,25 % 

Justerad förklaringsgrad 46,09 %  

 

Residualer – PPE 
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Hypotes 1 och 2 – FIXED 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler         

ESG 0,000298 0,0003533 0,400 1,23 

ROA 0,0286751 0,0679278 0,673 1,19 

SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0047611 0,0046341 0,305 1,06 

FÖRETAGETS STORLEK -9,57e-16 3,28e-14 0,977 1,22 

LAND         

Danmark 0,0275847 0,0135502 0,043 1,53 

Finland -0,0025891 0,0134046 0,847 1,52 

Norge 0,0186821 0,0139259 0,181 1,76 

KONSTANT 0,0331622 0,0226524 0,145   

Antal observationer 223 

Förklaringsgrad 4,26 % 

Justerad förklaringsgrad 1,14 % 

Heteroskedasticitet Ja 

 

Uppdelat per land - FIXED 

LAND, Danmark 

DA Koefficient Std. Err P-värde 

Oberoende variabler    

ESG -0,023968 0,0023234 0,307 

ROA 0,4701169 0,2188213 0,037 

SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0024388 0,0082022 0,767 
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FÖRETAGETS STORLEK 5,18e-14 1,14e-13 0,650 

KONSTANT 0,2051338 0,1421193 0,0158 

Antal observationer 53 

Förklaringsgrad 26,10 % 

Justerad förklaringsgrad 10,19 %  

 

LAND, Finland 

DA Koefficient Std. Err P-värde 

Oberoende variabler    

ESG 0,0001563 0,0004648 0,738 

ROA -0,2640991 0,1594234 0,104 

SKULDSÄTTNINGSGRAD 0,0118662 0,017687 0,505 

FÖRETAGETS STORLEK 2,26e-13 9,67e-14 0,024 

KONSTANT 0,0284598 0,033562 0,401 

Antal observationer 54 

Förklaringsgrad 22,43 % 

Justerad förklaringsgrad 16,10 %  

 

 

LAND, Norge 

DA Koefficient Std. Err P-värde 

Oberoende variabler    

ESG 0,0001933 0,0003514 0,584 

ROA -0,2780991 0,0562788 0,000 

SKULDSÄTTNINGSGRAD 0,0126184 0,0124745 0,316 

FÖRETAGETS STORLEK -1,44e-15 2,33e-14 0,951 

KONSTANT 0,0531947 0,02038 0,012 

Antal observationer 60 

Förklaringsgrad 32,21 % 

Justerad förklaringsgrad 27,28 %  

 

LAND, Sverige 

DA Koefficient Std. Err P-värde 

Oberoende variabler    

ESG 0,0003519 0,0004264 0,412 

ROA 0,3596029 0,1230472 0,005 

SKULDSÄTTNINGSGRAD 0,0216172 0,0202064 0,290 

FÖRETAGETS STORLEK -8,83e-14 1,96e-13 0,655 

KONSTANT -0,0069438 0,0267243 0,796 

Antal observationer 56 

Förklaringsgrad 17,82 % 

Justerad förklaringsgrad 11,38 %  
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Residualer - FIXED 
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APPENDIX 3 – HYPOTES 3, 4, 5 
 

Hypotes 3 – PPE 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 
Oberoende variabler     
ENVIRONMENT -0,000877 0,0012807 0,506 5,08 
ROA -0,4160573 0,1782069 0,036 4,01 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0263139 0,0099476 0,020 1,42 
LAND     
Danmark -0,0608702 0,0118031 0,000 2,57 
Finland -0,0840792 0,0100395 0,000 1,86 
Norge -0,0853813 0,0199688 0,001 7,35 
KONSTANT 0,1991561 0,0888537 0,043  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 88,02 % 

Justerad förklaringsgrad 82,50 % 

Heteroskedasticitet Nej 
 

Residualer – PPE 
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Hypotes 3 – FIXED 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
ENVIRONMENT 0,0011877 0,0006881 0,108 2,25 
ROA -0,0684146 0,2191639 0,760 6,10 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0013683 0,0074037 0,856 1,52 
LAND     
Danmark -0,0181753 0,0087104 0,057 2,61 
Finland 0,0089563 0,0122444 0,477 5,16 
Norge 0,0414861 0,0170274 0,030 9,98 
KONSTANT -0,0547884 0,0560339 0,346  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 87,10 % 

Justerad förklaringsgrad 81,15 % 

Heteroskedasticitet Nej 
 

Residualer – FIXED 
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Hypotes 4 – PPE 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
SOCIAL 6,81e-6 0,0007054 0,992 1,39 
ROA -0,3924156 0,1831617 0,052 4,08 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0255398 0,0102359 0,027 1,45 
LAND     
Danmark -0,0658712 0,0094436 0,000 1,59 
Finland -0,0863815 0,0099776 0,000 1,77 
Norge -0,077009 0,0160915 0,000 4,61 
KONSTANT 0,1391344 0,0451261 0,009  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 87,59 % 

Justerad förklaringsgrad 81,86 % 

Heteroskedasticitet Nej 
 

Residualer – PPE 
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Hypotes 4 – FIXED 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
SOCIAL 0,005237 0,0004656 0,281 1,15 
ROA -0,2459552 0,2228305 0,290 5,63 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0023607 0,0077917 0,767 1,51 
LAND     
Danmark -0,0229737 0,009138 0,026 2,57 
Finland -0,0056062 0,0095783 0,568 2,82 
Norge 0,0265877 0,0161708 0,124 8,04 
KONSTANT 0,0073561 0,0326161 0,825  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 85,55 % 

Justerad förklaringsgrad 78,88 % 

Heteroskedasticitet Nej 
 

Residualer – FIXED 
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Hypotes 5 – PPE 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
GOVERNANCE -0,0000426 0,0013248 0,975 11,96 
ROA -0,3876114 0,2240351 0,107 6,11 
SKULDSÄTTNINGSGRAD -0,0253489 0,0119795 0,054 1,98 
LAND     
Danmark -0,0656811 0,0112061 0,000 2,24 
Finland -0,086072 0,0141833 0,000 3,58 
Norge -0,0772877 0,0181712 0,001 5,88 
KONSTANT 0,1411304 0,0528394 0,019  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 87,59 % 

Justerad förklaringsgrad 81,87 % 

Heteroskedasticitet Nej 
 

Residualer – PPE 
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Hypotes 5 – FIXED 

DA Koefficient Std. Err P-värde VIF 

Oberoende variabler     
GOVERNANCE 0,0010706 0,0006205 0,108 19,00 
ROA -0,0335493 0,226807 0,885 6,53 
SKULDSÄTTNINGSGRAD 0,0000109 0,0075745 0,999 1,59 
LAND     
Danmark 0,0041795 0,0170518 0,810 10,01 
Finland -0,0265552 0,0152889 0,106 8,05 
Norge 0,0384894 0,0163233 0,035 9,17 
KONSTANT -0,0312923 0,0435008 0,485  

Antal observationer 20 

Förklaringsgrad 87,10 % 

Justerad förklaringsgrad 81,15 % 

Heteroskedasticitet Nej 
 

Residualer – FIXED 
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APPENDIX 4 – HYPOTES 3A, 4A OCH 5A 
 

Hypotes 3a 

 

ANALYSIS OF VARIANCE – PPE 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 67,04 1,93 A 

Finland  5 58,33 2,72 B 

Norge  5 63,12 6,88 A B 

Sverige  5 67,10 2,52 A 

StDev 4,02779 

Förklaringsgrad 49,93% 

Justerad förklaringsgrad 40,55 % 

P-värde 0,00 
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ANALYSIS OF VARIANCE – FIXED 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 71,36 1,309 A 

Finland  5 68,52 2,71 A B 

Norge  5 57,95 3,79 C 

Sverige  5 65,46 2,98 B 

StDev 2,83980 

Förklaringsgrad 79,50% 

Justerad förklaringsgrad 75,66% 

P-värde 0,00 
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Hypotes 4a 

 

ANALYSIS OF VARIANCE – PPE 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 61,05 6,79 A 

Finland  5 58,92 9,43 A 

Norge  5 58,51 3,97 A 

Sverige  5 61,30 1,951 A 

StDev 6,21670 

Förklaringsgrad 4,77% 

Justerad förklaringsgrad 0,00% 

P-värde 0,848 
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ANALYSIS OF VARIANCE – FIXED 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 59,43 6,92 A 

Finland  5 57,35 8,35 A 

Norge  5 55,73 2,10 A 

Sverige  5 61,34 1,498 A 

StDev 5,57354 

Förklaringsgrad 15,29% 

Justerad förklaringsgrad 0,00% 

P-värde 0,434 
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Hypotes 5a 

 

ANALYSIS OF VARIANCE – PPE 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 28,78 3,04 C 

Finland  5 73,57 3,30 A 

Norge  5 49,80 7,46 B 

Sverige  5 49,19 3,17 B 

StDev 4,63334 

Förklaringsgrad 93,61% 

Justerad förklaringsgrad 92,41% 

P-värde 0,00 
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ANALYSIS OF VARIANCE – FIXED 

Land  N Mean StDev Grouping 

Danmark  5 52,19 4,05 A 

Finland  5 54,15 1,402 A 

Norge  5 34,07 5,01 B 

Sverige  5 48,08 2,73 A 

StDev 3,56807 

Förklaringsgrad 85,81% 

Justerad förklaringsgrad 83,14% 

P-värde 0,00 
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