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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Sambandet mellan företags sociala ansvarstagande och lönsamhet. – En kvantitativ studie om 

sambandet mellan den sociala och finansiella prestationen 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Daniel Cabrera Hallberg och Jonathan Salmonsson 

 

Handledare: Arne Fagerström och Saied Homayoun  

 

Datum: 2017 - januari 

 

Syfte: Syftet med studien är att utreda om det finns något samband mellan företags finansiella 

prestation och hur företagen betygsätts utifrån deras engagemang i aktiviteter som rör företagens 

sociala ansvarstaganden. 

 

Metod: Denna studie har utifrån en positivistisk forskningsfilosofi antagit en deduktiv ansats med 

hypoteser samt en kvantitativ forskningsdesign med en paneldatametod i form av tvärsnittsdesign. 

Denna typ av forskningsdesign användes för att samla in sekundärdata från flera år. Studiens 

population uppgår till 171 företag och urvalet till 130 börsnoterade företag på Stockholmsbörsen. 

Sekundärdata för CSP för år 2009 till 2013 hämtades från Folksam Index för ansvarsfullt 

företagande. Sekundärdata för finansiell prestation hämtades från årsredovisningar från Retriever 

och Datastream. Analysering av all sekundärdata gjordes utifrån deskriptiv statistik och multipla 

regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS.  

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat indikerar på att sambandet mellan CSP och CFP är 

signifikant negativt när Tobin´s Q avser CFP. Detta innebär att företagens marknadsvärde tenderar 

till att minska när deras sociala prestation ökar. Vidare gällande ROA finner studien inget 

signifikant samband mellan CSP och CFP. En antydan på ett svagt positivt samband ges dock, om 

än utan någon signifikans. Resultaten kan förklaras med hjälp av teorier såsom intressentteorin samt 

den institutionella teorin. 

 

Förslag till vidare forskning: Efter det nya EU-direktivet trätt i kraft och applicerats under en period 

är ett förslag att undersöka effekterna av detta direktiv. Vidare vore det intressant att utföra en 

undersökning som analyserar och jämför förändringar över de enskilda åren då denna studie endast 

använt sig av ett genomsnittsvärde för alla variabler under åren 2009 till 2013. Det vore även 

intressant att undersöka om de branscher som enligt Folksam (2013) löper de största 

verksamhetsriskerna angående hållbarheten också ökar sin sociala prestation över åren. Vidare bör 

dessa branscher även undersökas för att se varför vissa branscher uppvisar ett signifikant samband 

där andra branscher saknar detta samband.  

 

Uppsatsens bidrag: Utifrån denna studie får berörda parter ett teoretiskt bidrag som visar en ny 

mätmetod och ett annat perspektiv på sambandet mellan social- och finansiell prestation, jämfört med 

tidigare forskning. Studien öppnar även upp ett forskningsområde för undersökning av branscher och 

varför vissa branscher uppvisar ett signifikant samband där andra branscher saknar detta samband. 

Det praktiska bidraget i denna studie ger en fingervisning om hur det finansiella resultatet kan komma 

att påverkas med en högre grad av hållbarhetsarbete för att möta det nya EU-direktivet. 

 

Nyckelord: CSR, CSP, CFP, ROA, Tobin´s Q, Folksam, Hållbarhet, Marknadsvärde, Lönsamhet 
  



ABSTRACT 

 

Title: The relationship between corporate social responsibility and profitability – A quantitative study 

on the relationship between the social- and financial performance 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Daniel Cabrera Hallberg and Jonathan Salmonsson 

 

Supervisor: Arne Fagerström and Saied Homayoun 

 

Date: 2017 - January 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between companies’ financial 

performance and how the companies are rated on their involvement in Corporate Social 

Responsibility-activities. 

 

Method: This study, based on a positivist research philosophy, adopted a deductive approach with 

hypothesis testing and a quantitative research design with a panel-data method in the form of a 

cross-sectional design. This type of research design was used to collect secondary data from several 

years. The study population amounts to 171 companies while the sample amounts up to 130 listed 

companies on the Stockholm Stock Exchange. Secondary data for CSP for the year 2009 until 2013 

was retrieved from Folksam Corporate responsibility index for each year. Secondary data for the 

financial performance was retrieved from Retriever and Datastream databases. In addition, analysis 

of all the collected secondary data was based on descriptive statistics and multiple regression 

analysis in SPSS. 

 

Results and Conclusions: The study’s results indicate that the relationship between CSP and CFP 

are significantly negative when Tobin’s Q refers to CFP. This means that the companies’ market 

value tends to decrease as their social performance increases. Furthermore, this study doesn’t find 

any significant relationship between CSP and ROA as CFP. An indication of a weak positive 

relationship is provided, however, albeit with no significance. The result can be explained by theories 

as stakeholder theory and institutional theory. 

 

Suggestions for further research: A suggestion is to examine the effects of the relationship of CSP 

and CFP after the EU directive comes into force. Furthermore, it would be interesting to conduct a 

study which analyzes and compares the changes over the individual years since this study only 

adopted an average value for all the variables during the years 2009 until 2013. It would also be 

interesting to investigate whether the industries according to Folksam (2013) runs the biggest business 

risks relating to sustainability is also increasing its social performance over the years. Furthermore, 

these industries should also be examined to see why some industries show a significant correlation 

where other industries lack this connection.  

 

Contributions of the thesis: Based on this study, concerned parties receives a theoretical 

contribution that shows a new measuring method and another perspective on the relationship of 

social- and financial performance, compared to previous research. This study also opens a field of 

research for the study of industries and why some industries show a significant correlation where 

other industries lack this correlation. The practical contribution in this study gives an indication of 

how the financial result may be affected by a higher degree of sustainability efforts to meet the new 

EU directive.  

Key words: CSR, CSP, CFP, ROA, Tobin´s Q, Folksam, sustainability, market value, profitability 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden som sedan utmynnar till problematiseringen som 

är till grund för detta arbete. Problematiseringen leder ut till syftet och forskningsfrågan. Kapitlet 

avslutas med en avgränsning samt en disponering av arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhet är ett begrepp som fått sitt ursprung från Brundtlandsrapporten, “Our Common Future”, 

vilket publicerades år 1987 av Världskommissionen för miljö och utveckling genom ett uppdrag från 

Förenta Nationerna (FN). Det var denna rapport som antog begreppet hållbarhet och är det som idag 

lett till dess utbredda erkännande enligt Kuhlman och Farrington (2010). Rapporten avsåg spänningen 

mellan mänsklighetens strävan mot ett bättre liv och de begränsningar naturen har på mänskligheten. 

Enligt Kuhlman och Farrington (2010) menade Gro Harlem Brundtland med kollegor att en 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov måste eftersträvas. Under tiden som gått har begreppet hållbarhet omtolkats och 

omfattar idag de tre dimensionerna social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet enligt Kuhlman 

och Farrington (2010).  

 

Enligt Svenskt Näringsliv (2016) har hållbarhetsrapportering blivit en alltmer viktig faktor för företag 

inom de flesta branscher. Det finns ett ökat tryck på företagen att respektera mänskliga rättigheter, 

arbetsprinciper samt miljöstandarder oberoende vart i världen verksamheten är placerad. Detta 

betyder att företag idag anses ha ett socialt ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), mot sin 

omgivning.  

 

Begreppet CSR har en lång och varierad historia som utvecklats under många år med sina startspår 

från det tidiga 1950-talet i USA (Carroll, 1999; Moura-Leite och Padgett, 2011; Kang, Lee och Yoo, 

2016). Under 1970-talet började begreppet och definitionen att sprida sig ordentligt, samtidigt fick 

begreppet CSR många definitioner. På 80–90-talet fick begreppet färre men tydligare definitioner och 

kunde uttryckas som ett verktyg för ekonomiska-, juridiska-, etiska- och viljemässigt ansvarstagande 

faktorer (Carroll, 1999). Andra definierar begreppet CSR som ett verktyg som hjälper till att 

maximera vinster samtidigt som det uppfyller en funktion för hållbarhetsrapportering för intressenter, 

och som inte endast tar självintresse och det ekonomiska i anspråk (McWilliams och Siegel, 2001; 

Kang et al., 2016). 
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Friedman var en av de kritiska mot CSR och ansåg att CSR-rapportering var ett felsteg från 

företagarnas egentliga syfte, det vill säga att endast förbättra vinsten, och att företagen gjorde sig av 

med pengar på aktiviteter som inte uppfyllde det egentliga syftet (Friedman, 1970). Aktiviteter som 

förbättrar CSR inom företag var alltså något som störde den optimala användningen av resurser för 

att maximera aktieägarnas vinster (Kang et al., 2016). En spegelvänd teori från det Friedman ansåg 

är intressentteorin, även kallad för Stakeholder theory. Intressentteorin är en teori som menar att inte 

endast aktieägarna ska övervägas i ett företag, utan även andra intressenter. Intressenterna kan vara: 

anställda, leverantörer, konsumenter samt samhällen. (Freeman, 2010; Kang et al., 2016). CSR kan 

även definieras som ett begrepp som innebär att företagen integrerar socialt och miljömässigt i hänsyn 

till sin verksamhet och, i sin samverkan med olika aktörer på frivillig basis (Deegan och Unerman, 

2011).  

 

Idag är CSR ett väletablerat verktyg för att redovisa icke-finansiell information, vilket är frivilligt för 

de flesta företag, däremot uppmanas företag att hållbarhetsrapportera (Carrot and Sticks, 2016). En 

stor drivkraft som under 2000-talet skapat ett ökat fokus angående företags CSR-arbete är FN:s 

initiativ Global Compact, som dåvarande generalsekreterare Kofi Annan presenterade på World 

Economic Forum i Davos år 1999 (FN 1999). Med detta uppmanade FN företagsvärlden att anpassa 

strategier och processer med universella principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 

antikorruption, samt vidta åtgärder som främjar samhällsmål. Global Compact är idag världens största 

frivilliga initiativ för hållbarhetsrapportering där cirka 9000 företag i 167 länder anammat, tagit 

ställning och antagit en uppsättning av dess fyra kärnvärdena (FN, 2016). 

 

Under 2016 fick hållbarhetsrapporteringen ytterligare ett ökat fokus för företag som är verksamma 

inom den Europeiska Unionen (EU). Detta då ett nytt EU-direktiv började gälla från och med den 1 

juli samma år vilket i Sverige fått innebörden att alla ”större företag” och alla ”företag av allmänt 

intresse” enligt lag ska hållbarhetsrapportera. Lagen tillämpas i Sverige för första gången det 

räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016 och gäller därefter alla år framöver 

(Sveriges Riksdag, 2014). Definitionen av ”större företag” och ”företag av allmänt intresse” vilka 

påverkas av direktivet är företag som uppfyller minst två av kriterierna om att ha fler än 250 

medarbetare i genomsnitt, en omsättning på minst 350 miljoner kronor samt en balansomslutning på 

minst 175 miljoner kronor (Sveriges Riksdag, 2014; EY, 2015). Det här leder till att friheten med att 
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publicera hållbarhetsrapporter nu begränsas och tvingar berörda företag att ta ett större socialt ansvar. 

Uppskattningsvis kommer denna lag beröra cirka 1 600 företag i Sverige enligt KPMG (2016). 

 

Sverige är ett land med en hög CSR medvetenhet och förståelse för begreppet. En av de främsta 

orsakerna till den svenska framgången med CSR är att de stora svenska företagen länge tagit ansvar 

för detta på en frivillig basis innan lagkrav trädde i kraft enligt Hąbek och Wolniak (2013). I rapporten 

KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting (2013) jämförs 41 länder när det kommer till 

frekvensen av hållbarhetsrapportering från de 100 största företagen i varje land. I rapporten går det 

att utläsa att Sverige är ett starkt land inom CSR då 79 % av de 100 största företagen rapporterade om 

sitt CSR-arbete under 2013. Dock ligger Sverige en bit efter när det kommer till grannlandet Danmark 

där hela 99 % av de 100 största bolagen rapporterade om sitt CSR-arbete under samma år. 

 

Folksam är ett av de få företag i Sverige som upprättat ett index för ansvarsfullt företagande (FIFAF), 

som mäter och betygsätter rapporterat CSR. FIFAF mäter således det offentliga redovisade CSR-

arbetet på samtliga börsnoterade företag på Stockholmsbörsen OMX, i två kriterier: miljöpåverkan 

och mänskliga rättigheter. (Folksam, 2013). FIFAF baserar sin undersökning på kriterier från Förenta 

Nationernas Global Compacts tio principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessa 

riktlinjer är vad som definierar Folksams kriterier och bidrar till fokus på Folksams undersökning. 

(Folksam, 2013). Dessa kriterier kan även stödjas av det EU-direktiv som nämnts ovan, vilket betyder 

att kravet på företag som CSR-rapporterar blir tvungna att rapportera om bland annat miljö och 

mänskliga rättigheter (EY, 2015). 

 

1.2 Problematisering 

Efter det nya EU-direktivet som trädde i kraft år 2016 tvingas flera stora företag att 

hållbarhetsrapportera, vilket därmed också tvingar berörda företag att ta ett större socialt ansvar. Detta 

kan dock leda till att lönsamheten påverkas. Huruvida lönsamhet i form av finansiell prestation (CFP) 

har ett samband med den sociala prestationen (CSP), mätt utifrån företags betygsättning angående 

deras CSR-arbete, finns det flera studier om. Studierna visar dock att sambandet kommer i olika 

”former”. Vissa menar att sambandet mellan social prestation (CSP) och finansiell prestation (CFP) 

är positivt (Waddock och Graves, 1997; Margolis, Elfenbein och Walsh, 2007). En andra grupp menar 

att sambandet är negativt eller neutralt (Aupperle, Carroll, och Hatfield, 1985; Smith, Yahya och 

Marzuki Amiruddin, 2007; Lima Crisóstomo, de Souza Freire och Cortes de Vasconcellos, 2011). 

Det finns även en tredje grupp författare som menar att sambandet är cykliskt (Rodriguez-Fernandez, 
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2016; Kang et al., 2016). Forskare som hittat det positiva sambandet mellan social prestation (CSP) 

och finansiell prestation (CFP) sägs stödja Freemans intressentteori, medan de som hittat ett negativt 

samband stödjer Friedmans kritiska teori (Kang et al., 2016). Utifrån denna forskningsbakgrund finns 

det alltså inget exakt svar som förklarar sambandet mellan den sociala och finansiella prestationen.  

 

En viktig aspekt när det gäller utformningen av företags hållbarhetsrapportering menar Rodriguez-

Fernandez (2016) vara förhållandet mellan den sociala och finansiella prestationen. Rodriguez-

Fernandez (2016) menar att detta förhållande mäter hur mycket den finansiella prestationen har en 

koppling till det sociala ansvarstagandet företag aktiverar sig i. Samtidigt menar Rodriguez-

Fernandez (2016) som tidigare nämnt att förhållandet mellan social prestation (CSP) och finansiell 

prestation (CFP) är cykliskt. Det vill säga, att socialt ansvarstagande ökar vinsterna och att ökade 

vinster förbättrar det sociala ansvarstagandet inom företag förklarar Rodriguez-Fernandez (2016). 

 

Barnett (2007) är en forskare som dock menar att sambandet mellan social prestation (CSP) och 

finansiell prestation (CFP) är U-utformat. Liksom Barnett (2007) menar Nollet, Filis och Mitrokostas 

(2016) också att sambandet mellan social- och finansiell prestation är U-format, och att CSR endast 

lönar sig när företagen investerat tillräckligt mycket inom detta område. För att testa detta utförde 

Barnett och Salomon (2012) en studie på sin tidigare ställda hypotes om ett u-format samband. 

Genom studien kunde Barnett och Salomon (2012) dra slutsatsen att både de forskare som tidigare 

kritiserat och förespråkat CSR:s påverkan på den finansiella prestationen har rätt till en viss grad. För 

vissa företag lönar det sig att vara socialt ansvarstagande men för andra gör det inte. Med detta menar 

Barnett och Salomon (2012) att företag som har ett CSR-arbete som betygsätts från mitten av KLD-

skalan, där KLD är ett index som betygsätter företags arbete med CSR, till de högsta betygen på 

skalan har en ökande finansiell prestation. De företag som emellertid betygsätts lågt till mitten av 

KLD-skalan har dock en sjunkande finansiell prestation. Detta påvisar ett problem som finns med 

CSR då resultatet visar att företag är mindre lönsamma med ett medelmåttigt men ändå befintligt 

CSR-arbete än företag med ett nästan obefintligt sådant. 

 

För att mäta sambandet mellan social prestation (CSP) och finansiell prestation (CFP) har forskare 

ofta använt sig av redovisningsmässiga mått, däribland ovan nämnda Barnett och Salomon (2012). 

En variabel som dock inte använts allt för ofta för att mäta sambandet mellan social- och finansiell 

prestation är företags marknadsvärde. Det finns ett antal studier som gjort detta vilka visar på att det 

finns ett starkt samband.  Klerk, Villiers och Staden (2015) är några forskare som undersökt detta och 
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menar att högre nivåer av CSR-information är förknippat med högre aktiekurser i Storbritannien. 

Klerk et al. (2015) menar även att information om CSR som ges ut av företag verksamma inom 

miljökänsliga branscher uppvisar ett starkare samband med aktiekurserna än företag som är 

verksamma i andra branscher. Vidare sägs också att CSR-avslöjanden ger inkrementell relevant 

information till investerare som befinner sig bortom redovisningsinformation. Klerk et al. (2015) 

förklarar att deras studie är den första att bevisa det inkrementella värdet av CSR-kommunikation 

som en variabel till aktiers prissättning i Storbritannien, ett land där CSR-kommunikation står högt 

på agendan. Klerk et al. (2015) ger genom sitt resultat belägg för att CSR-information från företag 

och i synnerhet upplysningar som följer Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer är användbara 

för investerare och aktieägare. Detta eftersom det är relaterat till information om aktievärdet. 

Semenova, Hassel och Nilsson (2010) är några av de få som testat sambandet mellan social- och 

finansiell prestation utifrån marknadsvärdet på noterade företag på Stockholmsbörsen i Sverige. 

Semenova et al. (2010) finner i sin undersökning, liksom Klerk et al. (2015), att företag med högre 

CSR-information tenderar till att uppnå en högre avkastning i form av aktiekursen, medan företag 

med lägre nivå av CSR-arbete underpresterar på marknaden. 

 

Utifrån den tidigare forskningen går det att utläsa att effekterna av företags arbete med CSR kan anta 

ett antal olika samband mellan den sociala- och finansiella prestationen. Huvudfokus kommer i denna 

studie ligga på att besvara hur svenska företag och deras CSR-arbeten påverkar den finansiella 

prestationen. Vad som gör studien intressant i ett svenskt perspektiv är det faktum som Hąbek och 

Wolniak (2013) samt Lee, Herold och Yu (2015) diskuterar om, att Sverige är ett av de mest 

framstående länderna när det gäller CSR både historiskt sett men även i nutiden. Hąbek och Wolniak 

(2013) påpekar att Sverige var det första landet i världen som krävde att statligt ägda företag redovisar 

sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer samtidigt som de svenska 

företagen besitter en hög grad av hållbarhetsintresse. Lee, Herold och Yu (2015) menar vidare att 

svenska företags arbete med CSR har visat tendenser att gå från att vara vinstfrämjande till 

vinstuppoffrande. Det faktum att Sverige även omfattas av det nya EU-direktivet befäster företagens 

arbete med hållbarhet på agendan och gör denna undersökning än mer intressant.   

 

Något som gör att denna studie skiljer sig från tidigare forskning är inte enbart att studien utförts över 

ett tidsintervall om fem år, från 2009 till 2013, utan att den även använt en annan mätmetod än en del 

tidigare forskning. Peseran och Smith (1995) menar att en panel-data metod i form av en 

tvärsnittsdesign kan användas för att ge ett konsistent genomsnitt av långsiktiga effekter i ett samband 
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mellan två eller fler variabler. Då denna studie utförs under en femårsperiod ges möjligheten till att 

fånga upp faktorer som påverkar sambandet mellan den sociala och finansiella prestationen under 

åren, dessutom visas ett annat perspektiv på sambandet. Till skillnad från flertal tidigare studier som 

enbart undersökt ett år (Smith et al., 2007; Sharfman och Fernando, 2008; Lee, Faff och Langfield-

Smith, 2009) och de studier som undersökt flera år (Lima Crisóstomo et al., 2011; Barnett och 

Salomon, 2012; Nollet et al., 2016), har denna studie utfört en kombination av dessa två. I enlighet 

med Peseran och Smith (1995) samt Smith (2015) sägs en panel-data metod i form av en 

tvärsnittsdesign kunna besvara hypoteser där ett samband söks, dessutom kan denna typ av mätmetod 

användas för att utföra en regressionsanalys, vilket skiljer sig från den longitudinella metoden. 

 

Ett huvudbegrepp i denna studie är social prestation (CSP), och det är därför viktigt att definiera 

begreppet för denna studie. Eftersom CSR inte är en kvantitativ variabel definieras begreppet CSP i 

denna studie som ett mått på företags CSR med hjälp av FIFAF:s två mätfaktorer: miljöpåverkan och 

mänskliga rättigheter. CSP har ingen konkret definition, utan har haft ett flertal definitioner sedan det 

myntades i mitten av 1970-talet, däremot finns det källor om att begreppet har sitt ursprung i USA. 

Något som de flesta definitioner har gemensamt är att begreppet ses som ett företags konfiguration 

av principer om socialt ansvarstagande och observerbara resultat. (Wood, 1991). Något tidigare 

studier, däribland studierna som nämnts ovan, har gemensamt är att de använt social prestation (CSP) 

som huvudbegrepp vid undersökning av sambandet mellan CSR och finansiell prestation (CFP). Vid 

användning av begreppet CSP har dessa studier analyserat aktiekurser, databaser och oberoende 

aktörers betygsättning på CSR-arbeten. (Hart och Sharfman, 2012; Mattingly och Berman, 2006). 

Det andra huvudbegrppet i studien är Finansiell Prestation (CFP) och definieras i denna studie som 

marknadsvärde och avkastning på totalt kapital (ROA) i ett företag. 

  

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen som denna studie grundar sig på och strävar efter att besvaras är: 

 Finns det något samband mellan ett företags finansiella prestation och dess betygsättning 

angående deras CSR-arbete?  
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att utreda om det finns något samband mellan företags finansiella prestation 

och hur företagen betygsätts utifrån deras engagemang i aktiviteter som rör företagens sociala 

ansvarstaganden. 

 

1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att endast undersöka börsnoterade företag i Sverige som betygsatts utifrån 

dess CSR-arbete genom FIFAF. Urvalet som legat till grund har varit hela populationen som består 

av alla de 171 företag som varit inkluderade i de tre undersökta upplagorna av FIFAF. Av olika 

anledningar har dock undersökningen haft ett antal bortfall på totalt 41 företag, därmed blev studiens 

urval 130 företag. För att kunna göra en legitim jämförelse mellan företags hållbarhetsindex, 

marknadsvärde samt lönsamhet granskas endast de åren då de tre senaste upplagorna av FIFAF 

utgivits. Utan FIFAF som dataunderlag blir det mycket svårt att få fram ett samband mellan CSP och 

CFP. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel redovisas hur studiens undersökning genomförts och på vilket sätt data samlats in. 

Synsätt och tillvägagångssätt presenteras här för att beskriva arbetets gång. Till sist diskuteras den 

valda metoden kritiskt. 

 
 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning inom området som ligger till grund för forskningen. 

Relevanta begrepp, teorier samt variabler presenteras för att skapa en grundläggande förståelse. 

 

Kapitel 4: Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från undersökningens regressionsmodeller. 

 

Kapitel 5: Diskussion och slutsats 

I den avslutande diskussionen tolkas studiens resultat. Även studiens svagheter och förslag till 

vidare forskning presenteras. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras arbetets forskningstradition och metodval som skapat arbetets grund. 

Därefter redovisas vilken typ av populationen, urval och bortfall samt hur detta data samlats in. 

Detta följs av kvantitativa kvalitetskriterier som analyserar studiens valda metod. 

 

 Forskningstradition och metodval 

 Forskningstradition inom redovisning 

En forskningstradition är en utgångspunkt inför ett vetenskapligt arbete som kan underlätta 

förståelsen för teorier och modeller (Saunders, Lewis och Thornhill, 2016). Vetenskapsteori delas 

upp i två huvudområden; epistemologi och ontologi, som innebär hur forskaren ser på kunskap och 

hur forskaren uppfattar verkligheten (Saunders et al., 2016; Bryman och Bell, 2013). Det finns flera 

olika typer av vetenskaps- och kunskapsteorier, men de två främsta och mest motsatta är positivism 

och konstruktionism. I det positivistiska perspektivet som står i den ena änden ska vetenskapen vara 

värderingsfri och samtidigt gå att mätas. Det konstruktionistiska perspektivet som står i den andra 

änden är istället ett perspektiv som går ut på att sociala händelser och dess innebörd är något som de 

sociala aktörerna fortlöpande skapar (Saunders et al., 2016; Bryman och Bell, 2013). 

 

Eftersom studiens syfte är att analysera kvantitativ data i form av mätbar information av 

börsnoterade företags finansiella prestation är det positivistiska perspektivet bättre lämpat för denna 

studie. Vidare anser Bryman och Bell (2013) att att den positivistiska teorins syfte bland annat är att 

ställa upp hypoteser som kan testas och på så sätt bidra till att kunna ta ställning kring förklaringar 

av det undersökta området. Just statistiska mätningar samt hypoteser är en central del av denna 

studie för att vara kapabel till att antingen bekräfta eller förkasta ett samband mellan den sociala och 

finansiella prestationen.  

 Val av metod 

Utformningen av ett forskningsarbete grundar sig vanligen på två olika forskningsstrategier, 

kvantitativ respektive kvalitativ. Den kvantitativa forskningsstrategin handlar enligt Bryman och Bell 

(2013) kortfattat om insamling och analys av numeriska data. Kvantitativ forskning är av en deduktiv 

ansats vilket enligt Saunders et al. (2016) innebär att forskningsarbetet utgår från befintliga begrepp 

och teorier för att komma fram till resultaten. Bryman och Bell (2013) menar att den kvalitativa 
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metoden är en forskningsstrategi där tyngdpunkten läggs vid insamling och analys av data som 

vanligen vilar mer på ord än siffror. En kvalitativ forskningsstrategi sägs vara induktiv. Med induktiv 

forskningsmetod går forskaren åt motsatt håll i jämförelse mot vad som görs i den deduktiva 

forskningsmetoden enligt Bryman och Bell (2013) samt Saunders et al. (2016). Med det induktiva 

angreppssättet är alltså teorin istället resultatet av en forskningsinsats. Detta innebär att forskaren drar 

generaliserbara slutsatser från underlag av observationer enligt Saunders et al. (2016). 

 

Figur 1 Induktiv - Deduktiv utgångspunkt 

 

Det valda spåret i denna studie är att studera och bygga på tidigare forskning samt teorier inom det 

valda ämnet vilket innebär att en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats tillämpas. 

Denna metod valdes på grund av att en stor del av studien övergripande handlar om att analysera 

insamlad numeriska data från sekundärkällor genom statistiska beräkningar. Detta går också hand i 

hand med tidigare diskussion angående valet av det positivistiska perspektivet. Forskningsdesignen 

som tillämpas i studien är av tvärsnittskaraktär. Pesaran och Smith (1995) förklarar att en paneldata 

metod i form av tvärsnittsdesign görs genom att ta med ett genomsnitt av data över tid för att skapa 

ett så kallat genomsnitt över tid som sedan kan användas för att utföra en regressionsanalys. Peseran 

och Smith (1995) menar alltså att en tvärsnittsdesign kan användas för att ge ett konsistent genomsnitt 

av långsiktiga effekter i ett samband mellan två eller fler variabler. Peseran och Smith (1995) förklarar 

även att varje variabel bör undersökas flera gånger under den tidsbestämda perioden. Smith (2015) 

menar att en tvärsnittsdesign även kan användas för att göra hypotes- och teoriprövningar. I och med 

att denna studie sträcker sig över åren 2009 till 2013 och samlar in ny data för varje företag under 

åren lämpar sig därmed en tillämpning av denna typ av tvärsnittsdesign. 
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 Empirisk metod 

2.2.1 Studiens population 

Enligt Bryman och Bell (2013) samt Saunders et al. (2016) är mätningen en av de viktigare faktorerna 

i en kvantitativ undersökning. Mätningen hjälper forskaren att beskriva konkreta skillnader mellan 

aktuella variabler och enheter, det vill säga att det går att hitta tydliga variationer menar Bryman och 

Bell (2013). En mätning kan även bidra med ett principfast och motsägelsefritt instrument i studien, 

där detta instrument kan hjälpa forskaren att se skillnader förklarar Bryman och Bell (2013). 

Mätningen i denna kvantitativa studie kan således bidra till att generalisera resultatet av studien. Detta 

kan i sin tur bidra i andra situationer och till andra enheter än de enheterna i studiens urval. Detta är 

även något som Bryman och Bell (2013) samt Saunders et al (2016) påpekar, det vill säga att genom 

en mätning av en representativ population kan resultatet generaliseras. 

 

Saunders et al. (2016) förklarar att en stor population kan framtvinga att forskaren gör ett statistiskt 

urval, vilket i sin tur beror på hur forskarens resursbegränsning ser ut. Därefter förklarar Saunders et 

al. (2016) att detta statistiska urval bör vara representativt och svarsfrekvensen bör vara hög för att 

studien ska kunna ses som en generalisering av en population. I denna studies fall har företag 

analyserats med hjälp av FIFAF och populationen har definierats som antalet företag som återfinns i 

de tre senaste upplagorna av FIFAF. Detta innebär att studiens population endast baseras på 

börsnoterade företag som återfunnits i alla 3 upplagor av FIFAF. Med hjälp av FIFAF delades dessa 

företag in i tre olika segment; Large-, Mid- och Small Cap, där dessa segment styrs utifrån företagens 

börsvärde på Stockholmsbörsen. Denna studies population uppgick till 171 företag för åren 2009, 

2011 och 2013, vilket presenteras nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Fördelning av populationen på Stockholmsbörsen år 2009–2013 

Segment Antal företag % 

Large Cap 49 29 

Mid Cap 56 33 

Small Cap 66 38 

Totalt 171 100% 
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2.2.2 Urval och bortfall 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär begreppet bortfall en felkälla som inte angår urvalsprocessen 

och som kan uppkomma då det inte går att få fram den information som studien eftersträvar att 

analysera. Ett antal företag har aktivt plockats bort från denna studies population då olika händelser 

eller förutsättningar gjort dem olämpliga att jämföra mot resterande företag. 

 

Det ursprungliga urvalet i denna studie var alla de företag som fanns med i de tre senaste upplagorna 

av FIFAF, utgivna år 2009, 2011 samt 2013. Detta blev sammanlagt 171 stycken företag, vilket 

förklarats mer genomgående ovan.  Utifrån de 171 företagen som utgör populationen har det dock 

förekommit en del bortfall. Anledningen till bortfallen har bland annat sin grund i att företag med 

brutna räkenskapsår plockats bort från studien. Detta främst på grund av att tidpunkten för inhämtad 

finansiell information från dessa företag inte hade överensstämt med företag som tillämpar 

kalenderåret som sitt räkenskapsår. En annan orsak till att företag plockats bort har varit på grund av 

att företag saknat tillgängliga årsredovisningar, finansiell information eller inte varit tillgängliga i 

databaserna Datastream och Retriever. Sammanlagt har 41 företag plockats bort från de 171 företagen 

vilket ger ett slutgiltigt urval på 130 företag. Fördelningen av bortfallen presenteras nedan i tabell 2. 

 

Tabell 2. Studiens population, urval och bortfall. 

Studiens population 171 

Företag som uteslutits pga. brutet räkenskapsår -12 

Företag som uteslutits pga. otillgänglig finansiell information -29 

Urval som ligger till grund för studien 130 

 

 

2.2.3 Bortfallsanalys 

Studiens bortfall har även analyserats utifrån de 16 olika branscherna på Stockholmsbörsen för att 

kontrollera att urvalet inte skiljer sig markant från den ursprungliga populationen. I figur 2 nedan 

visas det att andelen företag i varje bransch fortfarande håller en jämn fördelning med den 

ursprungliga populationen. I och med detta kan urvalet anses vara representativt mot hela 

populationen vilket enligt Bryman och Bell (2013) innebär att studiens urval avspeglar den totala 

populationen. Något att ta hänsyn till är dock att de båda branscherna Transport samt 

Kraftförsörjning, som enbart innehöll ett företag vardera i den ursprungliga populationen, föll bort. 

Därmed ingår dessa två branscher inte i denna studie.  
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Figur 2. Bortfallsanalys 

 

2.2.4 Datainsamlingsmetod 

Data som samlats in till denna studie består enbart av kvantitativt slag vilket tillhandahållits från ett 

antal sekundärkällor. Data som används i studien angående företagens betyg på deras CSR-arbete har 

hämtats från försäkringsbolaget Folksam och deras index för ansvarfullt företagande (FIFAF). 

Publicerade data från FIFAF har hämtats in från åren 2009, 2011, samt 2013. Anledningen till att 

upplagan från år 2013 är den senaste är på grund av att Folksam beslutat sig för att publicera en ny 

och förbättrad version under 2016, vilken inte hunnit publiceras vid tidpunkten för denna 

undersökning. Utöver detta har även årsredovisningar från företagen tagits fram via databasen 

Retriever som bland annat tillhandahåller information om företagens finansiella resultat. Möjligheten 

till att utnyttja Retriever har tillhandahållits av Högskolan i Gävle och deras tillgång till databaser. 

Företagens avkastning på totalt kapital (ROA) samt Tobin’s Q som också är underlag till 

undersökningen har hämtats in via Thomson Reuters Datastream. 

 

För att möjliggöra studiens syfte krävdes en analys av de upplagor av FIFAF som valts ut inför denna 

studie. Detta för att kontrollera att ett företag var med i alla upplagorna. Utifrån detta fick studien en 

population. Då datainsamling är en tidskrävande och kostsam metod var valet av FIFAF en 

välplanerad strategi i denna studie. Bryman och Bell (2013) samt Saunders et al. (2016) instämmer 
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att det krävs en enorm mängd tid och ibland även resurser för att genomföra en insamling och 

granskning av empirisk information. 

 

Urvalets lönsamhet undersöktes även i form av avkastning på totalt kapital (ROA) samt dess 

marknadsvärde. För beräkning av ROA samlades finansiell information från årsredovisningar med 

hjälp av databaserna Retriever samt Datastream, vilket gjordes för varje företag i studiens urval. För 

beräkning av marknadsvärdet, mätt utifrån Tobin´s Q vilket är en modell som uppskattar ett företags 

marknadsvärde, användes databasen Datastream där varje företags Q-värde togs fram.  

 

 Operationalisering 

Operationalisering omfattar det steg i forskningsprocessen där forskaren utformar de begrepp som 

studien har stort intresse av enligt Saunders et al. (2009) och Bryman och Bell (2013). 

Operationalisering innebär alltså förmågan att kunna beskriva de tillvägagångssätt som kommer 

används vid mätning av olika begrepp, vilket i denna studie omfattar de centrala begreppen CSP och 

CFP. 

 

2.3.1 Mätning av Corporate Social Performance 

Som tidigare nämnt är Corporate Social Responsibility (CSR) inte en data av kvantitativt slag. 

Däremot finns en kvantitativ motsvarighet vilket kallas för Corporate Social Performance (CSP) som 

i denna studie mäts med hjälp av FIFAF. FIFAF samlar in och granskar det rapporterade CSR-arbetet 

från svenska börsnoterade företag på Stockholmsbörsen (Folksam, 2013). FIFAF granskar dessa 

företags offentliga CSR-arbete i termer av sociala- och miljömässiga faktorer. Dessa faktorer 

utvärderas sedan enligt Folksam (2013), genom en poängbedömning i form av stjärnor i ett 

betygsintervall från noll till sju (0 till 7). Folksam betygsätter varje undersökt företag med hjälp av 

detta intervall, betyget i sin tur utgår från ett medelvärde för både sociala och miljömässiga faktorer 

menar Folksam (2013). Medelvärdet för dessa faktorer adderas ihop och det undersökta företaget får 

därefter betyg från intervallet.  

 

Det beskrivna intervallet har varit studiens utgångspunkt vid beräkning av företagens CSP. Därmed 

anses FIFAF:s faktorer för miljö och mänskliga rättigheter vara detsamma som studiens CSP-faktorer 

för miljö och socialt ansvar. Då tidigare forskning har adderat flera CSP-faktorer, samt tagit fram ett 

medelvärde och därifrån jämfört företag i form av CSP adderas det sociala betyget med det 
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miljömässiga betyget även i denna studie (Waddock och Graves, 1997; Griffin och Mahon, 1997; 

Mahoney och Roberts, 2007; Liston-Heyes och Ceton, 2009). Därmed går betygsintervallet för CSP 

i denna studie från 0 till 14. Tidigare forskning har även haft variabeln CSP som oberoende, således 

är variabeln CSP oberoende även i denna studie (Waddock och Graves, 1997; Griffin och Mahon, 

1997; Mahoney och Roberts, 2007; Liston-Heyes och Ceton, 2009). 

 

2.3.2 Mätning av Corporate Social Performance 

Studien utgår från två huvudsakliga mått gällande mätningen av den finansiella prestationen (CFP). 

Dessa två mått inkluderar företagets marknadsvärde samt dess lönsamhet. Företags marknadsvärde 

mäts utifrån måttet Tobin's Q vilket togs fram av Tobin (1969). Detta mått benämns som Q-värde och 

beräknas enligt Tobin (1969) som i nedanstående formel 1. Tidigare forskning som mätt företags 

marknadsvärde och företagsprestation har använt denna formel, där Yermack (1996) samt Anderson 

och Reeb (2003) definierar Tobin's Q som förhållandet mellan företagets marknadsvärde och 

återanskaffningsvärdet för dess tillgångar. Chung och Pruitt (1994) menar att ett högre Q-värdet ger 

en bättre indikation på att företaget är en god tillgång att investera i. 

 

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏´𝒔 𝑸 =  
𝑴𝒂𝒓𝒌𝒏𝒂𝒅𝒔𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒕 𝒂𝒗 𝒇ö𝒓𝒆𝒕𝒂𝒈𝒆𝒕𝒔 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓

Å𝒕𝒆𝒓𝒂𝒏𝒔𝒌𝒂𝒇𝒇𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒕 𝒂𝒗 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓𝒏𝒂
 

Formel 1. Tobin's Q 

 

I denna undersökning beräknas Tobins´s Q utifrån en formel anpassat till Datastream vilket 

underlättar insamlingen av datan. I formeln beräknas Q-värdet genom aktiernas marknadsvärde 

adderat med skuldernas marknadsvärde, dividerat med det bokförda värdet på eget kapital adderat 

med skuldernas bokförda värde. Formeln till Datastream består av ett antal koder som betecknar alla 

inneboende variabler. Hur formeln är uppbyggt beskrivs i nedanstående formel 2. 

 

𝑸 = 𝑫𝑷𝑳#((𝑿(𝑾𝑪𝟎𝟖𝟎𝟎𝟏) +  𝑿(𝑾𝑪𝟎𝟑𝟑𝟓𝟏)) / (𝑿(𝑾𝑪𝟎𝟑𝟓𝟎𝟏) +  𝑿(𝑾𝑪𝟎𝟑𝟑𝟓𝟏)), 𝟔) 

Formel 2. Datastreamformel för Tobin's Q 

Där koderna i Datastream betecknar: 

WC8001 = Market Capitalization  

WC03351 = Total Liabilities 

WC03501 = Common Equity 

WC03351 = Total Liabilities 
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Måttet på företagets lönsamhet i denna undersökning mäts utifrån avkastning på totalt kapital (ROA) 

och tas fram genom företagets nettoresultat dividerat med de totala tillgångarna (se formel 3 nedan). 

ROA kan definieras som en indikator på hur lönsamt ett företag är i förhållande till dess totala 

tillgångar. Detta mått på lönsamhet är vanligt förekommande i tidigare studier som undersökt 

sambandet mellan CSP och CFP, däribland den tidigare diskuterade studien av Barnett och Salomon 

(2012). 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑵𝒆𝒕𝒕𝒐å𝒓𝒔𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
 

Formel 3. Avkastning på totalt kapital (ROA) 

 

 

 Statistisk metod 

Sambandet mellan CSP och CFP har i denna studie testats utifrån ett antal uppställda hypoteser genom 

multipla regressionsanalyser. Innan en multipel regressionsanalys utförs är det dock viktigt att 

kontrollera olika felkällor som kan finnas i regressionsmodellen. Felkällor i studien har kontrollerats 

genom Pearsons korrelationstest, multikollinearitet, heteroskedasticitet samt autokorrelation. 

Multikollineariteten har utförts genom ett Variance inflation factor- (VIF) och Tolerans-test, 

heteroskedasticiteten mättes genom ett punktdiagram och Cook’s D-test. Slutligen genomfördes 

autokorrelationen utifrån ett Durbin-Watson test. Statistikprogrammet SPSS har använts för att få 

fram resultaten från alla dessa analyser, vilket har tillhandahållits av Högskolan i Gävle. Innan 

undersökningens regressionsmodell förklaras kommer det nedan en mer utförligare förklaring av de 

olika analysmetoderna för eventuella felkällor i modellen. 

 

2.4.1 Multikollinearitet 

Ett problem som kan uppstå och bör kontrolleras när det gäller regressionsmodeller är kollinearitet, 

vilket ibland även kallas för multikollinearitet enligt Körner och Wahlgren (2015). Enligt Körner och 

Wahlgren (2015) är det viktigt för att analysen skall anses som realistisk att sambandet mellan en 

beroende variabel och flera oberoende variabler studeras. Det som kallas kollinearitet uppstår enligt 

Körner och Wahlgren (2015) när flera av de oberoende variablerna är starkt beroende av varandra. 

Vidare förklaras att om det finns en hög korrelation mellan två oberoende variabler bör endast den 

ena av dem ingå i regressionsmodellen. Körner och Wahlgren (2015) menar att det finns två orsaker 
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till detta. Det första är att modellen blir enklare när en av variablerna tas bort. Det andra är att 

osäkerheten av regressionskoefficienternas skattningar ökar när fallet av kollinearitet existerar i 

modellen. Modellen blir alltså mindre trovärdig när det existerar en hög korrelation mellan de 

oberoende variablerna. 

 

För att upptäcka om några av de oberoende variablerna i studiens regressionsmodell är 

multikollineara utförs två olika tester för detta. Dessa har utförts genom att analysera variablernas 

variance inflation factor (VIF) samt Tolerans. Enligt Bowerman och O’Connell (1990) ger VIF-

värden som överstiger 10 anledningar till stora bekymmer för multikollinearitet. Med andra ord bör 

VIF-värdena understiga 10. Menard (2002) menar att ett Toleransmått under 0,2 kan indikera att 

variablerna är multikollineara och därmed bör Toleransmåttet överstiga detta värde. 

 

2.4.2 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet brukar ofta prövas innan en regressionsanalys görs. Detta görs för att upptäcka 

ifall någon av de variabler som används i en regression är snedfördelade eller inte. Heteroskedasticitet 

innebär att den observerade variansen av en residual inte är jämlik och rak. Motsvarigheten till detta 

är homoskedasticitet vilket innebär att den observerade variansen av en residual är jämlik. För att 

testa heteroskedasticitet görs oftast ett punktdiagram, vilket läses från vänster till höger och visar ifall 

variablerna utgör en indikation för en potentiell heteroskedasticitet. För att minska felet utan att 

bortfallet ökar kan forskarna göra Cook’s Distance tester. Cook’s distance, även kallat för Cook’s D 

används för att mäta influensen av en specifik variabel i en specifik observation. Ett Cook’s D-värde 

på över 1 bör flaggas och undersökas närmare och i värsta fall tas bort från undersökningen. 

(Chatterjee och Simonoff, 2013). 

 

Genom att undersöka alla variabler som ska användas i en regressionsanalys kan forskaren således 

undvika felaktigheter. Även om heteroskedasticitet finns i ett urval kan de outliers som orsakar 

problemet användas ifall de har ett tillräckligt lågt “Cook’s D”-värde. (Chatterjee och Simonoff, 

2013). För att undvika felaktigheter gjordes ett punktdiagram och Cook’s D tester för varje variabel 

i SPSS för att se ifall det uppstod heteroskedasticitet i studiens urval. Då det inte fanns några 

indikationer på heteroskedasticitet i studiens urval, kunde regressionerna utföras. 
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2.4.3 Autokorrelation och Durbin-Watson test 

Autokorrelation kan vara ett problem som kan skapa felaktiga resultat i en regressionsanalys och bör 

därför kontrolleras. Autokorrelation innebär att variabler korrelerar med varandra under en specifik 

tid och detta kan kontrolleras på två sätt. Det ena är ett test för att se vilka variabler som faktiskt bör 

vara med i regressionen och det andra är ett test för att se ifall variablerna faktiskt korrelerar med 

varandra. Ifall autokorrelation existerar i regressionsanalysen är forskaren oftast tvungen att göra om 

regressionen och testa variablerna på nytt. (Chatterjee och Hadi, 2015). För att undersöka 

autokorrelation i studiens variabler och regression används Durbin-Watson testet. 

 

Durbin-Watson testet används för att pröva hypoteser och är ett av de mest använda test för att 

upptäcka autokorrelation mellan residualer i en regressionsanalys. Testet baserar sitt antagande på 

residualernas prediktionsfel och ger utslag ifall autokorrelation existerar eller inte under en 

regressionsanalys. Durbin-Watson testet går i en skala mellan 0 och 4, där ett värde som närmar sig 

0 innebär en positiv autokorrelation och ett värde som närmar sig 4 innebär en negativ 

autokorrelation. Ett värde som däremot närmar sig 2 innebär en indikation på att autokorrelation 

saknas. (Chatterjee och Simonoff, 2013). För att kontrollera att autokorrelationen och Durbin-

Watson-värdet inte var kritiska användes SPSS som hjälp. Durbin-Watson-värdet för studiens urval 

var nära 2, vilket innebar att urvalet saknade autokorrelation. 

 

2.4.4 Pearsons korrelation 

Pearsons korrelation är ett smidigt sätt att få fram korrelationen mellan alla variabler i en 

regressionsmodell. Genom programmet SPSS kan Pearsons korrelation enkelt beräknas samtidigt 

som resultaten presenteras i en så kallad korrelationsmatris. I denna är det smidigt att se vilka 

variabler som har ett signifikant samband med varandra. Enligt Körner och Wahlgren (2015) visar 

korrelationen hur pass linjärt ett samband är mellan olika variabler, det vill säga om det alltså är 

lämpligt att beskriva sambandet mellan variablerna med en rät linje. Den givna korrelationsmatrisen 

från SPSS går även att använda till att analysera felkällor, såsom den tidigare diskuterade 

multikollineariteten. Detta är enklast att göra genom att granska korrelationen mellan de oberoende 

variablerna. Dessa korrelationer ska som tidigare nämnts inte visa på något signifikant samband enligt 

Körner och Wahlgren (2015). 

 



18 

 

 

 

2.4.5 Multipel regressionsanalys 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att undersöka sambandet mellan finansiell prestation (CFP) och social 

prestation (CSP) är genom linjära multipla regressionsanalyser. En multipel regressionsanalys sägs 

enligt De Veaux, Velleman och Bock (2015) vara en statistisk process för att uppskatta förhållandet 

mellan två variabler, vilket också är vad denna undersökning strävar efter att göra. I undersökningen 

söks sambandet mellan CFP, som är den beroende variabeln, och CSP, vilket betecknas som den 

oberoende variabeln. Då sambandet enligt Ullmann (1985) har visat sig påverkas av ett antal faktorer 

ingår också de tre kontrollvariablerna risk, storlek samt branschtillhörighet i modellen. Utifrån detta 

står det klart att denna studies analys har fler än två variabler, varför multipel regressionsanalys är 

lämplig att användas. Användandet av multipla regressionsanalyser är något som förekommit i ett 

antal tidigare forskningar av samma slag som denna (Waddock och Graves, 1997; McWilliams och 

Siegel, 2000). 

 

Enligt De Veaux, Velleman och Bock (2015) kan den multipla regressionsanalysen förklaras genom 

den nedanstående modellen: 

 

 𝒚 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝟏𝒕 + 𝜷𝟐𝒙𝟐𝒕+. . . +𝜷𝒌𝒙𝒌𝒕 + 𝜺 
Formel 4. Regressionsanalys 

 

Där 

𝑦 = beroende variabel 

𝑡 = tecken för observationerna 

𝛽 = modellens koefficienter 

𝑥 = oberoende variabel 

𝑘 = antalet oberoende variabler 

e = residual  

 

För att göra modellen enklare att förstå kan den med hjälp av de valda variablerna i denna 

undersökning beskrivas genom nedanstående modell: 

 

𝑪𝑭𝑷 =  𝑪𝑺𝑷 +  𝑹𝒊𝒔𝒌 +  𝑺𝒕𝒐𝒓𝒍𝒆𝒌 +  𝑩𝒓𝒂𝒏𝒔𝒄𝒉 +  𝒆 

Formel 5. Formel för studiens regressionsanalys 
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Där: 

CFP = Tobin's Q i regressionsmodellen som testar hypotes 1, samt ROA i regressionsmodellen som 

testar hypotes 2. 

CSP = Poäng som erhållits genom FIFAF utifrån dimensionen miljö, används i hypotes 1.1 och 2.1. 

Poäng som erhållits i dimensionen mänskliga rättigheter, används i hypotes 1.2 och 2.2. Sammanlagd 

poäng som erhållits genom de båda dimensionerna, används i hypotes 1.3 och 2.3. 

Risk = företags skuldsättningsgrad. 

Storlek = företags totala tillgångar. 

Branschtillhörighet = FIFAF:s indelning i 16 olika branscher. Dummyvariabel betecknar 

branschtillhörighet. 

e = residual 

 

 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier är centrala när det gäller bedömningen av kvalitén i forskningen, speciellt i 

kvantitativa studier menar Saunders et al. (2016). Bryman och Bell (2013) förklarar att det finns tre 

viktiga kriterier; reliabilitet, replikerbarhet och validitet, där validitet har fler subkategorier. Saunders 

et al. (2016) nämner också två av kriterierna som Bryman och Bell (2013) tar upp, dessa är reliabilitet 

och validitet. Dessa kriterier kan ses som prövostenar för att se ifall studien är trovärdig, tillförlitlig, 

om studien innehåller en pålitlig data samt om det går att styrka och generalisera resultatet i studien 

menar Saunders et al. (2016).  

 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, även kallat “tillförlitlighet”, handlar om huruvida en undersöknings resultat skulle bli 

detsamma ifall undersökningen gjordes på nytt, eller ifall resultatet påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga faktorer menar Bryman och Bell (2013). Saunders et al. (2016) förklarar att reliabilitet 

innebär att försöka förminska alla fel och förvrängningar i en undersökning så att en annan forskare 

kan följa en studie och göra denna studie på nytt. Det vill säga att följa metoden av den tidigare 

studien för att få fram samma resultat, utan att helt replikera studiens resultat. Smith (2015) håller 

med att reliabiliteten innebär att andra forskare ska kunna komma fram till samma resultat ifall de 

använder samma metod som den tidigare studien. Smith (2015) menar att metoden för en studie bör 

vara oberoende av vem som gör undersökningen och de enheter som undersökts. Saunders et al. 
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(2016) förklarar att det går att hantera reliabilitetsproblem på ett generellt sätt genom att stegvis 

operationalisera studien och tänka på studien som om den kontinuerligt kontrolleras övergripande. 

 

I denna studie används tidigare rapporterad data från Folksam, årsredovisningar från börsnoterade 

företag samt registrerad data i olika databaser. Denna data är konstant och ändras inte då den redan 

är rapporterad. Därmed bör resultatet bli detsamma ifall en annan forskare gör en liknande studie med 

denna studies metod. Av denna anledning följs Smiths (2015) resonemang, det vill säga att metoden 

i denna studie är oberoende av forskare och enheter. Studiens metod har beskrivits väl vilket stämmer 

överens med vad Saunders et al. (2016) förklarar, att felen har förminskats och undersökningen går 

att göra av en annan forskare med hjälp av metoden för att få fram samma resultat. Därutöver 

definieras varje viktigt begrepp i studien i enlighet med Bryman och Bell (2013), som menar att 

reliabilitet också innebär hur pålitligheten och överensstämmelsen hos ett mått på ett begrepp är. 

 

Måttet för CSP definieras och mäts med hjälp av FIFAF för att stärka reliabiliteten i studien. Detta 

beror på att Folksam gjort analyser med hjälp av FN-kommissionens definition av CSR för att sedan 

göra beräkningar av börsnoterade företags CSR-arbete. Då FIFAF är baserat på en trovärdig 

definition av CSR kan reliabiliteten anses vara stark. Bryman och Bell (2013) samt Smith (2015) 

menar att detta kallas för intern reliabilitet. Detta innebär mått med flera indikatorer, där dessa 

indikatorer mäts på samma sätt förklarar Bryman och Bell (2013) samt Smith (2015). Bryman och 

Bell (2013) förklarar att dessa indikatorer bör stämma överens med varandra och vara följdriktiga. 

Då Folksam använder en pålitlig definition av CSR och mäter CSP med hjälp av denna definition kan 

detta stärka reliabiliteten i studien. 

 

2.5.2 Validitet 

Validitet handlar om huruvida det som mäts verkligen är vad forskaren avser att mäta enligt Smith 

(2015). Bryman och Bell (2013) förklarar att validitet även handlar om huruvida resultaten som 

framställs i en undersökning hänger ihop eller inte. Saunders et al. (2016) menar att validiteten ska 

förklara, vilka mått som används, noggrannheten av analys på resultatet och generaliseringen av 

resultatet, vilket görs i denna studie. Bryman och Bell (2013) menar också att det finns olika typer av 

validitet som bör skiljas åt. 
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Bryman och Bell (2013) samt Saunders et al. (2016) menar att begreppsvaliditet främst används i 

kvantitativ forskning och innebär hur ett mått på ett begrepp reflekterar det som begreppet faktiskt 

betyder eller handlar om. Stämmer inte måttet på begreppet överens med vad som egentligen 

efterfrågas i studien bör forskaren kontrollera begreppet och ifrågasätta resultatet menar Bryman och 

Bell (2013). Smith (2015) menar att begreppsvaliditet förutsätter att måttet på ett begrepp är reliabelt. 

Begreppen och deras reliabilitet nämns utförligt i reliabilitetskapitlet i denna studie. Smith (2015) 

menar också att begreppsvaliditeten ska bestå av flera källor som stärker begreppen för att en studie 

ska kunna anses ha en stark begreppsvaliditet. Således valdes definitionen av CSP med hjälp av 

FIFAF då begreppet kan anses vara reliabelt och väletablerat. Begreppet CFP definieras med hjälp av 

två väletablerade mått för finansiell prestation vilket stärker begreppsvaliditeten i denna studie.  

 

Ett annat validitetsbegrepp enligt Smith (2015) är intern validitet vilket enbart gäller för förklarande 

eller kausala undersökningar. Smith (2015) menar att intern validitet handlar om att jämföra två eller 

fler variabler med varandra, skapa förklaringar och använda logiska modeller. Detta för att se ifall 

det finns ett kausalt eller ett förklarande samband mellan dessa variabler. Således anser Smith att om 

en studie besitter en intern validitet går det att eliminera konkurrerande hypoteser med tillförsikt 

eftersom det går att ange ett orsakssamband. Bryman och Bell (2013) instämmer med Smith (2015) 

om att intern validitet oftast associeras med frågor om kausalitet och handlar om en jämförelse mellan 

två eller fler variabler som påverkar varandra i ett kausalt förhållande. Bryman och Bell (2013) menar 

även att forskaren måste vara försiktig och kontrollera variablerna som undersöks. Det vill säga 

huruvida en variabel påverkar en andra variabel måste kontrolleras för att inte få ett overkligt 

orsaksförhållande förklarar Bryman och Bell (2013). 

 

Då studiens syfte är att utreda sambandet mellan börsnoterade företags CSR-arbete, baserat på FIFAF 

(CSP), och CFP krävdes det att variablerna CSP och CFP kontrollerades. Därmed har det varit viktigt 

att veta vilken av dessa variabler som är oberoende och beroende. Av denna anledning har studien 

fokuserat en större del på att säkerhetsställa den interna validiteten genom att kontrollera de variabler 

som används. För att säkerhetsställa den interna validiteten föregreps frågor som i enlighet med Smith 

(2015) krävs för att stärka den interna validiteten. Dessa frågor är: om slutledningen är korrekt, om 

forskaren undersökt alla olika förklaringar och möjligheter, samt om bevisen är överensstämmande.  

 

När det gäller den externa validiteten handlar detta om att kunna generalisera det erhållna resultatet 

till andra grupper och situationer än de som specifikt undersöktes enligt Smith (2015). Bryman och 
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Bell (2013) menar att det idag finns ett stort intresse hos de kvantitativa forskarna angående önskan 

om en generalisering av resultatet. För att denna studie ska ha möjlighet till att generalisera och dra 

slutsatser till företag utanför studiens population har data som FIFAF använts. FIFAF innehåller som 

tidigare nämnts ett urval av en stor mängd företag av olika storlekar verksamma inom olika branscher. 

Detta leder till att de flesta branscher och företagsstorlekar undersöks och därmed ökar förmågan till 

att generalisera och dra slutsatser om det erhållna resultatet i ett större perspektiv. 

 

2.5.3 Replikerbarhet 

Smith (2015) och Bryman och Bell (2013) menar att replikerbarhet innebär förmågan för andra 

forskare att replikera en viss studie och framställa liknande resultat. För att replikation av en studie 

skall vara genomförbart är det självklart att det tydligt behöver vara beskrivet i detalj hur studiens 

tillvägagångssätt sett ut. Om inte tillvägagångssättet är välskrivet blir det i stort sätt omöjligt att 

replikera studien menar Smith (2015). Vidare måste data som samlats in och behandlats vara 

tillgängligt för dem som vill replikera studien. I denna studie har data som är offentlig för allmänheten 

använts som underlag. Detta underlag har dels varit i form av FIFAF som publiceras i en webbaserad 

rapport av Folksam på deras webbsida. Företagens finansiella information har hämtats via de 

elektroniska databaserna Retriever och Datastream, samt via företagens egna publikationer, då 

vanligtvis via årsredovisningar. Exakt vilka finansiella mått som använts har tydligt beskrivits. På 

grund av att allt detta underlag som sagt är tillgänglig för allmänheten torde en replikation av studien 

kunna utföras utan några större problem.  

 

 

 

  



23 

 

 

 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras inledningsvis definitioner för och teorier kring CSR, CSP, FIFAF, CFP 

samt lönsamhet. Detta följs av sambandet mellan CSP och finansiell prestation i form av lönsamhet 

baserat på tidigare forskning. Avslutningsvis redogörs denna studies hypoteser. 

 

 Corporate Social Responsibility (CSR) 

3.1.1 Definition av Corporate Social Responsibility 

Diskussionen angående företagens sociala ansvar är något som ägt rum sedan andra halvan av 1900-

talet. En anledning till detta var för att det var just vid denna tidpunkt som inflytelserik litteratur 

började publiceras angående CSR. Ett av dessa litterära verk som sägs vara en av de mest 

inflytelserika enligt Garriga och Melé (2004) är ”Social Responsibilities of the Businessman” vilket 

gavs ut av Bowen år 1953. Detta litterära verk anses vara en av de första som ställde sig frågan, och 

försökte förklara om vilket ansvar för samhället en företagare rimligen kan förväntas besitta. Allt 

sedan dess har det skett en förskjutning i terminologin från företagens sociala ansvar till CSR, 

Corporate Social Responsibility. Dessutom har detta område vuxit till sig kraftigt och idag innehåller 

CSR en stor spridning av teorier, metoder och terminologier. 

 

Under CSR:s framväxt har det varit många som försökt ge begreppet en konkret definition utan att 

lyckas fullt ut. Carroll (1999) diskuterar liksom Garriga och Melé (2004) att Bowen var en pionjär 

när det gäller definitionen av begreppet CSR. Bowen (1953) definierar CSR som att det hänvisar till 

de skyldigheter vilka affärsmän har att driva policys, att ta beslut, eller att följa de handlingslinjer 

som är önskvärda i termer av mål och värderingar i samhället. Denna definition av CSR är dock inget 

som blivit skrivet i sten enligt Dahlsrud (2008). Under åren har definitionen omdefinierats och de 

flesta olika definitionerna har på något sätt varit annorlunda jämfört med de tidigare definitionerna. 

 

Dahlsrud (2008) har undersökt och hittat 37 olika definitioner av CSR. Dessa definitioner har myntats 

av 27 olika författare, från perioden 1980 till 2003. Majoriteten av definitionerna publicerades dock 

efter 1998 vilket vittnar om CSR:s popularitet på senare tid och härstammar mestadels från Europa 

och USA. Bland definitionerna fanns det fem olika dimensioner inom CSR som de flesta definitioner 

hade gemensamt med varandra. Dessa dimensioner är: intressent-, sociala-, ekonomiska-, 

frivillighets-, och miljömässiga dimensioner. Även om de 27 författarna använt sig av olika ord vid 
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definieringen av CSR har dessa dimensioner varit samma i de flesta definitionerna enligt Dahlsrud 

(2008). De fem dimensionerna definieras enligt Dahlsrud (2008) på följande sätt:  

 

● Intressentdimensionen: Hur organisationer samverkar med sina anställda, leverantörer, 

kunder och samhällen. 

● Sociala dimensionen: Sambandet mellan företag och samhälle. Med detta menas hur 

företagen arbetar med att bidra till ett bättre samhälle samt hur de integrerar sociala 

svårigheter i dess verksamhet. 

● Ekonomiska dimensionen: Socioekonomiska- samt finansiella aspekter som strävar mot att 

bidra till ekonomisk utveckling samt bevarande av företagets lönsamhet. 

● Frivillighetsdimensionen: Åtgärder som inte föreskrivs i lag utan baseras på etiska normer 

utifrån en frivillig tillämplig. 

● Miljömässiga dimensionen: Arbete mot en renare miljö genom bland annat miljövård samt 

att företag främjar en miljöhänsyn utifrån deras verksamheters ekologiska fotavtryck. 

 

3.1.2 Corporate Social Responsibility i Sverige och Skandinavien 

Sverige och Skandinavien i helhet har under många år setts som en global ledare inom CSR och 

hållbarhet enligt Strand, Freeman och Hockerts (2015). Detta har också lett till en global 

uppmärksamhet angående det framgångsrika CSR- och hållbarhetsarbetet som Skandinavien visar 

upp. Det framgångsrika arbetet med CSR i Skandinavien har enligt Strand et al. (2015) också lett till 

att dessa länder (Sverige, Norge och Danmark) i regel hamnar i topp på olika index som mäter olika 

aspekter av CSR. 

 

Enligt Strand et al. (2015) är intressenterna kärnan i ett effektivt CSR-arbete, vilket ett antal 

definitioner exemplifierar. Intressenter är positionerat direkt i mitten av den ursprungliga definitionen 

av CSR som angavs av Europeiska kommissionen. Intressenterna utgör även en central del av 

Brundtlandrapportens definition av hållbarhet enligt Strand et al. (2015), där nuvarande och framtida 

generationer är av central fråga. Strand et al (2015) menar att skandinaviska samhällen uppvisar djupt 

rotade traditioner kring intressenter vilket också kan vara en av anledningarna till dess framgång med 

CSR. Till exempel är frågor inriktade på intressenter högaktade i Skandinavien. En anledning till 

detta kan vara det faktum att intressentteorin härstammar från Skandinavien enligt Strand et al. 
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(2015). Mer om intressentteorin och andra teorier kopplade till CSR förklaras mer utförligt nedan i 

nästa delkapitel. 

 

 Teorier 

Inom CSR-forskning finns ett antal teorier som kan kopplas till ämnet. Teorier som tas upp och 

diskuteras i denna studie är intressentteorin samt den institutionella teorin. Dessa två teorier har enligt 

tidigare forskning kunnat användas som förklarande teorier till företags arbete med CSR, vilka 

presenteras i de kommande avsnitten. 

3.2.1 Intressentteorin 

Ett antal år efter de första artikelpublikationerna av sambandet mellan CSP-CFP-studierna 

publicerades började intressentteorin växa och ses som en teori som kunde användas för att förklara 

detta samband (Margolis och Walsh, 2003). Intressentteorin har länge varit en omdiskuterad teori, 

och oftast pekas ursprunget av denna teori på Freeman (Donaldson och Preston, 1995). Freeman är 

en av de främsta bidragsgivarna till litteratur inom intressentteorin, med de mest framstående 

definitionerna och förklaringarna av teorin (Donaldson och Preston, 1995).  

Intressentteorin handlar om antaganden att värdeskapande nödvändigtvis och uttryckligen är en del 

av att göra affärer (Freeman, Wicks och Parmar, 2004). Företagsledaren bör således fokusera på att 

skapa värde för intressenterna för att föra kärnintressenterna tillsammans (Freeman et al., 2004). 

Företagsledaren bör vara säker och ha konkreta mål med vad de vill göra i företaget, då detta även 

påverkar företagandet, och företagandet ska gynna intressenterna kring företaget (Freeman et al., 

2004). När det gäller företagsledare så bör dessa fokusera på att tillfredsställa alla intressenter. 

Intressenterna är inte enbart aktieägare, utan kan bland annat vara: anställda, leverantörer, 

konsumenter och samhällen, vilket illustreras i figur 3 (Freeman et al., 2004) 

. 
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Figur 3. Intressenters relationer till företaget. (Donaldson och Preston, 1995). 

 

Gray, Owen och Maunders (1987) förklarar att intressentteorin handlar om hur intressenterna bör få 

tillgång till specifik information av företag. Företagen bör således bidra med information i form av 

sociala och miljömässiga aspekter om hur företagen interagerar med samhället förklarar Gray et al. 

(1987). Gray et al. (1987) menar att intressenter med ett socialt intresse eller en insats i ett företag 

ska ha tillgång till relevant information i form av företagets sociala rapporter. Enligt Homayoun 

(2012) pressar intressenterna företaget genom att sätta krav på företaget. Homayoun (2012) menar att 

ju starkare intressenterna är, desto högre press får företaget på sig att lämna ut information till alla 

intressenter. Homayoun (2012) menar också att företagets finansiella prestation kan påverkas av hur 

mycket information som företaget lämnar ut till sina intressenter. Homayoun (2012) förklarar också 

att företags sociala ansvarstagande kan vara relaterat till företagets finansiella prestation, och menar 

att när företagets finansiella prestation ökar, förbättras även det sociala ansvarstagandet. 

Intressentteorin är en teori som kan användas för att förklara sammankopplingen mellan CSR, 

företagsledares agerande, aktieägare och andra intressenter (Margolis och Walsh, 2003). Med detta 

menas ifall aktieägarna kan påverka företagsledares agerande gällande CSR-frågor och vice versa 

(Margolis och Walsh, 2003). I och med denna tillämpning har intressentteorin blivit en viktig 

förklarande teori för flertalet forskare som undersökt sambandet mellan social- och finansiell 

prestation (Margolis och Walsh, 2003; Laplume och Litz, 2008). 
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Campbell (2007) samt Laplume och Litz (2008) menar att intressentteorin ofta associeras med 

definitionen av intressenter samt företagets finansiella prestation. Laplume och Litz (2008) påpekar 

samtidigt att intressenternas samt företagets agerande och reaktioner brukar associeras med 

intressentteorin. Intressentteorin är således en viktig teori som förespråkar ett samband mellan social- 

och finansiell prestation, samt intressenter och företagens agerande och reaktion (Donaldson och 

Preston, 1995; Margolis och Walsh, 2003; Campbell, 2007; Laplume och Litz, 2008;). 

 

3.2.2 Institutionell teori 

Eriksson-Zetterquist (2009) definierar institutionell teori som en teori vilket ämnar till att förklara hur 

organisationers handlande påverkas av det omkringliggande samhället, samt huruvida både 

informella och formella regler som existerar följs av organisationen. Teorin uppmärksammar 

dessutom enligt Eriksson-Zetterquist (2009) hur organisationer förändras samt hur dessa blir stabila 

enheter genom att successivt utvecklas. Fokus sägs alltså ligga på hur företagen påverkas av andra 

omkringliggande organisationer samt hur de applicerar nya synsätt för att passa in i den rådande 

omgivningen.  

 

Istället för att bara se CSR som ett fält av frivilliga insatser menar Brammer, Jackson och Matten 

(2012) att den institutionella teorin kan användas för att försöka förklara samt placera CSR inom ett 

bredare område av ekonomiskt styre. Detta främst i områden som kännetecknas av olika lägen, 

däribland det som kan råda på marknaden. Brammer et al. (2012) menar även att CSR-åtgärder ofta 

syftar till att utnyttja marknader som ett verktyg, till exempel genom att främja rättvis handel eller 

ekologisk marknadsföring. Brammer et al. (2012) menar samtidigt att den institutionella teorin inom 

ekonomin även ser på marknaderna själva som att vara socialt inbäddade i ett bredare samhälleligt 

nätverk. Dessa nätverk bestående av bland annat branschorganisationer och politiska regler vilka 

måste efterföljas. 

Aguilera och Jackson (2003) menar att den institutionella teorin, i motsats till flera metoder som 

fokuserar på agentteorier, är speciellt användbar till att förstå nationella skillnader i företagsstyrning. 

De identiteter och intressen som intressenter besitter varierar internationellt enligt Aguilera och 

Jackson (2003). Aguilera och Jackson (2003) menar alltså att vad som anses vara legitimt på en viss 

plats inte måste vara det på en annan. Samtidigt pekar Aguilera och Jackson (2003) på att en stor del 

av antaganden utifrån agentorienterade teorier i bolagsstyrning ofta utformas med en alltför förenklad 
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föreställning av verkligheten. Dessutom sägs det att CSR i synnerlighet formar hur företag styrs 

utifrån chefers, aktieägares samt andra viktiga intressenters motiv. Det sägs även att den 

institutionella teorin kan användas till att förklara det ömsesidiga beroendet och samspelet mellan 

aktörerna inom ramen för det som är viktig för att förstå CSR i olika slags institutionella sammanhang. 

Då studier om sambandet mellan den sociala och finansiella prestationen undersökts i ett stort antal 

länder, är den institutionella teorin intressant att ha med som en förklarande modell för att förstå hur 

de nationella skillnaderna kan påverka detta samband. 

 

 

 Corporate Social Performance (CSP) 

3.3.1 Allmänt om Corporate Social Responsibility 

Corporate social performance (CSP), som på svenska kan benämnas social prestation, har haft ett 

grundläggande problem under en längre period. Wood (1991) förklarar att begreppet har använts 

under flera decennier, speciellt i USA sedan 1970-talet. Wood (1991) menar dock att det inte finns 

någon konkret definition av begreppet, det finns istället ett flertal definitioner. Clarkson (1995) 

instämmer med Wood (1991) och förklarar att begreppet CSP likt CSR saknat en konkret definition, 

vilket beror på att begreppet varit alltför mångfacetterat och vagt. Detta har dock inte hindrat forskare 

från att använda begreppet. Begreppet har således blivit etablerat i akademiska studier. Även om 

begreppet saknar en konkret definition har det använts i stor omfattning i forskning kring CSP och 

CFP förklarar Griffin och Mahon (1997). Wood (1991) påstår dock att få av definitionerna faktiskt 

är tillfredsställande. Bland de många definitioner tar Wood (1991) upp Carrolls (1979) samt Wartick 

och Cochrans (1985) definitioner som de bättre definitionerna. Wood (1991) menar att Carroll 

skapade en omfattande definition med hjälp av en tredimensionell modell, som handlade om CSR-

kategorier, sociala frågor och filosofier kring social lyhördhet. Med hjälp av Carrolls arbete kunde 

Wartick och Cochran skapa en modell av CSP och definiera begreppet förklarar Wood (1991). 

 

Carroll (1979) anser att det finns ett stort problem när det gäller definitionen av CSP och försöker 

därför skapa en tydligare och förfinad definition av begreppet. Carroll (1979) förklarar att CSP kan 

definieras med hjälp av tre dimensioner i form av en konceptuell modell, som är till för att hjälpa 

både forskare och företagsledare. Carroll (1979) förklarar att den första dimensionen handlar om att 

definiera begreppet CSR för att sedan bedöma ett företags CSR. Carroll (1979) förklarar att 
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definitionen av CSR kan göras genom fyra faktorer: ekonomiska, juridiska, etiska och viljemässigt 

ansvarstagande. Dessa fyra faktorer kan kortfattat förklaras som enligt nedan: 

 

1. Ekonomiska faktorer innebär att företaget ska tillverka produkter eller tjänster att sälja med 

vinst. 

2. Juridiska faktorer innebär att företaget uppfyller sina ekonomiska mål inom ramarna för 

samhällets regler och lagar. 

3. Etiska faktorer innebär att företaget utöver samhällets lagar även följer de etiska reglerna. 

4. Viljemässigt ansvarstagande faktorer innebär att samhället inte kräver ekonomiskt-, juridiskt- 

eller etiskt ansvarstagande av ett företag, utan företaget har rätt att välja sitt ansvarstagande 

kring dessa punkter. 

 

Carroll (1979) förklarar att utvecklandet av den konceptuella modellen inte endast handlar om de fyra 

faktorerna som nämnts tidigare. Carroll (1979) menar alltså att det även krävs att titta på den sociala 

frågan och var den hör hemma, det vill säga vilken faktor den sociala frågan hör till. Carroll (1979) 

förklarar att de sociala frågorna varierar beroende på vilken bransch och marknad företaget befinner 

sig i. Eftersom de sociala frågorna varierar beroende på bransch får olika typer av företag en 

annorlunda social fråga, ett produktionsföretag får till exempel mer press på sig att återvinna än ett 

försäkringsbolag förklarar Carroll (1979). Detta är den andra dimensionen. 

 

Den tredje och sista dimensionen handlar om ett företags reaktion och valet av företagets eller 

ledningens filosofi, läge eller strategi menar Carroll (1979). Carroll (1979) kallar detta för ”social 

responsiveness”. Carroll (1979) förklarar också att det är nödvändigt att identifiera och diskutera hur 

företagets reaktion är kring sociala frågor och det sociala ansvarstagandet. Carroll (1979) menar att 

detta handlar om huruvida ett företag blir pressat av socialt ansvarstagande och sociala frågor eller 

inte. Det vill säga ifall företaget reagerar proaktivt på dessa frågor och ansvarstagande eller inte 

reagerar alls. 

 

Wartick och Cochran (1985) menar likt Carroll (1979), att begreppet CSP länge använts men inte 

riktigt fått en konkret definition. Wartick och Cochran (1985) förklarar att CSP har varit en synonym 

för både CSR, social responsiveness eller andra liknande interaktioner mellan företag och deras 

hållbara- och sociala ansvarstagande. Således försöker även Wartick och Cochran (1985) likt Carroll 

(1979) förenkla och ge CSP en tydligare definition. Wartick och Cochran (1985) förklarar att Carrolls 
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(1979) modell var en av de tidigare modellerna som faktiskt förklarade CSP på ett relativt konkret 

sätt. Det vill säga att Carrolls tre dimensioner, som ovan nämnts, är unikt och till stor hjälp för att 

definiera begreppet ytterligare förklarar Wartick och Cochran (1985). Wartick och Cochran (1985) 

menar således att Carrolls (1979) modell möjliggör ett nytt synsätt på CSP, och att detta synsätt 

fokuserar på en mikro-dimensionell nivå. Synsättet fokuserar alltså på företagets interaktion med 

samhället, där företaget använder sig av Carrolls tre dimensioner förklarar Wartick och Cochran 

(1985). En annan författare som tar upp och håller med Carrolls (1979) faktorer, är Strand (1983). 

Strand (1983) menar att CSP handlar om att ett företag bör interagera med samhället för att ha en god 

ansvarighet, reagera snabbt vid nya regel- och lagändringar samt kunna svara på de olika sociala 

frågorna som företaget har.   

 

Wartick och Cochran (1985) förklarar att de använde sig av Carrolls (1979) modell med tre 

dimensioner för att skapa sin egen modell för CSP. Däremot delade Wartick och Cochran (1985) upp 

Carrolls modell för att förenkla definieringen av begreppet CSP. Wartick och Cochran (1985) menar 

att deras modell är en tydliggjord variant av Carrolls tidigare modell från 1979, detta då Wartick och 

Cochran (1985) delat upp Carrolls modell i tre nya dimensioner. Dessa dimensioner är istället 

principer, processer och policies menar Wartick och Cochran (1985). Wartick och Cochrans (1985) 

modell kan ses på nästa sida i figur 4. 

 

  
Figur 4. Wartick och Cochrans (1985) CSP-modell. 
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Wood (1991) är en senare forskare och är den som har den bättre förklaringen och definitionen på 

begreppet CSP förklarar Carroll (1999). Carroll (1999) menar att Wood (1991) använde sig av både 

Carrolls (1979) och Wartick och Cochrans (1985) definitioner för att skapa sin egen förbättrade 

definition. Wood (1991) förklarar sin användning av de tidigare definitionerna och tillvägagångssättet 

av sin egen definition. Wood (1991) menar för att tydliggöra CSP behövs en klar definition av CSR, 

vilket utgjordes med hjälp av Carrolls (1979) första CSP-dimension och fyra faktorer. Wood (1991) 

förklarar att företagande och samhälle är sammanvävda, vilket är varför CSR även hör till CSP. Wood 

(1991) förklarar också att Wartick och Cochrans (1985) modell och definition var användbar, men 

skapade vissa problem. Det första problemet var att ordet ”performance” innebär åtgärder och 

resultat, och inte interaktion och integrering förklarar Wood (1991). Därmed kan inte Wartick och 

Cochrans (1985) modell användas till fullo som en definition för CSP. Det andra problemet enligt 

Wood (1991) är att ”social responsiveness”, även kallat för företags sociala reaktion inte enbart 

handlar om en process, utan flera processer som kan ske samtidigt. Det tredje och sista problemet är 

att modellen är alltför restriktiv, det vill säga, ifall grundprinciper ska förklara sociala frågor krävs 

det att dessa grundprinciper existerar förklarar Wood (1991). Wood (1991) konstaterar att, ifall 

grundprinciper inte existerar kan inte social prestation finnas. Carroll (1999) instämmer med Wood 

(1991) angående detta, och menar att Wood förbättrade och förenklade definitionen för CSP jämfört 

med Carroll (1979) samt Wartick och Cochrans (1985) tidigare modeller. 

 

För att sammanfatta Woods (1991) definition förklarar Carroll (1999) att Wood definierar begreppet 

CSP genom att först uppge Carrolls (1979) fyra faktorer för CSR. Därefter identifierade Wood (1991) 

processerna för företagens sociala reaktion, vilket Wartick och Cochran (1985) formulerade som 

grundprinciper. Wood (1991) poängterade dessa grundprinciper som miljömässiga värderingar, 

hantering av intressenter och hantering av sociala frågor. Slutligen tog Wood (1991) Wartick och 

Cochrans (1985) grundprinciper, som Wood omorganiserade under en ny rubrik kallad “utfall av 

företags beteende” förklarar Carroll (1999). 

 

3.3.2 Folksam index för ansvarsfullt företagande (FIFAF) 

Folksam index för ansvarsfullt företagande (FIFAF) är en offentlig rapport som gavs ut första gången 

år 2006 och publicerades därefter varje år fram till 2009. Efter 2009 har indexet utgivits vartannat år 

fram till år 2013. Efter den utgivna rapporten 2013 bestämde sig Folksam att ge ut en ny och förbättrad 

version under 2016, och därmed har inget index publicerats senare än 2013. Folksam har som syfte 
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med detta index att påverka Sveriges företag att ta ett aktivt ansvar när det gäller hållbarhet. Detta gör 

Folksam genom att betygsätta börsnoterade företag på Stockholmsbörsen med hjälp av företagens 

offentliga hållbarhetsrapporter. Huvudsyftet med FIFAF är dock att ge intressenter en övergripande 

bild av hur de börsnoterade företagen arbetar och hur företagen rapporterar detta arbete i form av två 

faktorer; miljö och mänskliga rättigheter. (Folksam, 2016). 

 

Enligt Folksam (2009) mäter FIFAF börsnoterade företags prestation i hållbarhetsansvar, detta i form 

av miljömässiga- och sociala faktorer, som Folksam benämner miljö och mänskliga rättigheter. 

Folksam (2013) förklarar att urvalet i deras index består av alla börsnoterade företag som finns på 

Stockholmsbörsen det år som FIFAF genomförs. För att kunna betygsätta dessa företag baseras 

FIFAF på kriterier från FN Global Compacts tio principer, riktlinjer från Global Reporting Initiative 

(GRI) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag förklarar Folksam (2013). 

 

Som tidigare nämnt består urvalet i FIFAF av börsnoterade företag på Stockholmsbörsen, vilket 

innebär att antalet i urvalet varierar beroende på år, men uppgår oftast till ca 250 företag. Folksam 

väljer ut företagen i början av året och publicerar sedan rapporten i slutet av året. Folksam delar även 

upp urvalet i tre storlekskategorier baserade på Stockholmsbörsens storlekslistor, där företag placeras 

i kategorierna beroende på deras börsvärde. De tre kategorierna är; Small-, Mid- och Large Cap. 

(Folksam, 2009, 2011, 2013). Storlekskategorierna definieras på följande sätt enligt Nasdaq OMX 

(2016): 

 

 Large Cap: Företagets börsvärde är större eller lika med 1 miljard euro. 

 Mid Cap: Företagets börsvärde är mindre än en miljard euro, men större än 150 miljoner euro. 

 Small Cap: Företagets börsvärde är mindre än 150 miljoner euro. 

 

Folksam utvärderar inte enbart företags miljömässiga och sociala faktorer, Folksam utvärderar även 

företagens kapacitet att hantera dessa faktorer. Det vill säga Folksam utvärderar företagens 

ledningssystem, och detta görs med hjälp av fem komponenter. (Folksam, 2013). De fem 

komponenterna som används för att utvärdera företagens ledningssystem är: 

 

1. Policy: handlar om ifall ett bolag har en relevant policy som främjar säkerhet och hälsa. 

2. Management System: handlar om ifall det finns rutiner och ifall bolaget arbetar för att 

säkerställa policyn. 
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3. Planer eller Program: handlar om ifall policyn har betydande mål och tydliga handlingsplaner. 

4. Redovisning: handlar om ifall bolaget redovisar information som går att utvärdera och se ifall 

förbättringar kan uppnås. 

5. Verifiering: handlar om ifall ledningssystemet kan verifieras av en extern part. 

 

Efter denna utvärdering görs de två huvudsakliga analyserna, det vill säga; den miljömässiga- och 

den sociala analysen (Folksam, 2013). 

 

Analys av den miljömässiga faktorn är till för att ge en överblick på hur ett företag förbereder sig med 

att hantera risker som kan tillkomma inom verksamheten. Detta görs med hjälp av två huvudområden: 

miljöledning och miljöprestanda, samt åtta kriterier, vilket kan ses i tabell 3 på nästa sida. (Folksam, 

2013). 

 

Tabell 3. FIFAF: Miljöanalys - Grund för bedömning (Folksam, 2013). 

Huvudområde Kriterier (Bedömningsgrund) 

Miljöledning Miljöpolicy och planer 

Ledningssystem och organisation 

Extern certifiering 

Miljöredovisning 

Leverantörsstyrning 

Miljöprestanda Utsläpp av växthusgaser 

Energianvändning 

Verksamhetsspecifika kriterier 

 

 

Analys av mänskliga rättigheter, även kallad för den sociala faktorn är till för att ge en överblick på 

hur ett företag förbereder sig med att hantera risker kring mänskliga rättigheter. Detta görs med hjälp 

av tre huvudområden: anställda, företaget i samhället och leverantörer, samt elva kriterier. Detta kan 

ses i tabell 4 nedan. (Folksam, 2013). 
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Tabell 4. FIFAF: Analys av mänskliga rättigheter - Grund för bedömning (Folksam, 2013). 

Huvudområde Kriterier (Bedömningsgrund) 

Anställda Hälsa och säkerhet 

Diskriminering 

Associationsfrihet 

Arbetstid och löner 

Barnarbete 

Tvångsarbete 

Samhället Verksamhetsrelaterat socialt ansvar 

Korruption 

Leverantörer Uppförandekod 

Ledningssystem och planer 

Redovisning 

 

Folksam betygsätter varje företag med hjälp av alla kriterier i tabell 3 och tabell 4. Om Folksam 

lyckats hitta och identifiera alla dessa kriterier i företagens rapportering får företagen full poäng. 

Folksams betygssystem består av en skala på värden mellan noll och sju. Noll innebär således att 

företagen inte rapporterat något hållbarhetsarbete, och sju innebär att företagen rapporterat 

hållbarhetsarbetet tydligt. (Folksam, 2013). När Folksam identifierat kriterierna och betygsatt 

företagen efter dessa kriterier summeras poängen för varje huvudområde. Den summerade poängen 

beräknas sedan till ett medelvärde för huvudområdet, som i sin tur placeras i ett intervall. Därefter får 

företaget betyg utifrån detta intervall (se figur 5). 

 

 
Figur 5. FIFAF:s Betygsintervall och översättning i stjärnor (Folksam, 2013). 

 

Folksam delar upp varje företag i 16 branscher. Folksams indelning är baserad på MSCI/Standard & 

Poors Global Industry Classification Standard (GICS) indelning av företag. (Folksam, 2013). 

Indelningen av företag gör att Folksam lättare kan analysera varje bransch och identifiera generella 

risker som varje bransch kan åsamka (Folksam, 2013). Genom att Folksam rapporterar de olika 
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branschriskerna kan företagen inom varje bransch bli medvetna om hur mycket företagen är tvungna 

att aktivt arbeta med frågor kring miljö och mänskliga rättigheter (Folksam, 2013). Detta leder till att 

de företag som befinner sig i högriskbranscherna blir tvungna att arbeta och visa upp bättre 

hållbarhetsbetyg i miljö och mänskliga rättigheter (Folksam, 2013). 

 

Folksam gör bedömningen av risken på den miljörelaterade branschen med hjälp av FN Global 

Compacts och OECD:s riktlinjer. De branscher som avviker mest från riktlinjernas norm är de 

branscher som har störst risk. De branscher som har högst miljörelaterad risk är de branscher som är 

verksamma inom produktion av energi, kraftförsörjning, material och kapitalvaror. De branscher som 

däremot har låg miljörelaterad risk är verksamma inom tjänst, media och finans. (Folksam, 2013). 

Folksam bedömer branschrisken som är relaterad till mänskliga rättigheter utifrån internationella 

normer, där de branscher som avviker mest har högst branschrisk. De branscher som har högst risk 

relaterat till mänskliga rättigheter är branscher som är verksamma inom energi och kraftförsörjning. 

De branscher som däremot har lägst risk är branscher, likt den miljörelaterade risken, som är 

verksamma inom media, finans och mjukvara. (Folksam, 2013).  

 

 Corporate Financial Performance (CFP) 

3.4.1 Allmänt om Corporate Financial Performance 

Ett företags finansiella prestation, på engelska benämnt som Corporate Financial Performance (CFP), 

har mätts utifrån många olika slags finansiella mått i tidigare forskning. Dessa innefattar bland annat 

marknadsmässiga mått (till exempel företagsvärdering) samt mer redovisningsmässiga mått (till 

exempel avkastningsmått). Ett problem som dock finns med det finansiella måttet CFP är enligt 

Griffin och Mahon (1997) det faktum att det finns många indikatorer som kan användas för att 

bedöma CFP. Tidigare studier har enligt Griffin och Mahon (1997) inkonsekvent använt sig av ett 

eller bara ett fåtal av dessa mått för att bedöma CFP. Griffin och Mahon (1997) menar också att dessa 

mått dessutom ofta valts utifrån forskarens bekvämlighet i termerna av att med enkelhet kunna samla 

in den data som behövs utan att behöva ”gå den extra milen”. Anledningen till detta sägs vara för att 

slippa slita med datainsamlingen. Detta har gjort att det inte finns ett exakt mått på vad CFP idag är, 

utan det handlar mer om att ha kunskapen om att välja det mått som bäst kan förklara sambandet 

mellan CSP och CFP. 
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Då denna studie utgår från FIFAF som indexunderlag för CSP har tidigare forsknings som använt 

samma slags index undersökts för att se vilka mått för CFP som skulle vara passande. Waddock och 

Graves (1997) är två som har undersökt sambandet mellan CSP och CFP. I deras undersökning 

framgår det att när avkastning på totalt kapital (ROA) används som CFP ger detta ett signifikant 

resultat angående sambandet med CSP. Deras studie har använt sig av det amerikanska 

hållbarhetsindexet KLD (Kinder Lydenberg Domini Index) för att mäta CSP vilket i stort sätt kan 

jämföras med FIFAF här i Sverige. För att använda ett mer komplext mått vid mätning, vilket Griffin 

och Mahon (1997) har kritiserat ett flertal forskare inom området för att inte göra, kommer det 

marknadsmässiga måttet Tobin's Q också beteckna variabeln CFP. Choi, Kwak och Choe (2010) är 

några av de som använt Tobin's Q i deras undersökning angående sambandet mellan CSP och CFP. 

Dessa har också visat på att sambandet är signifikant vilket gör även detta mått intressant då det inte 

är vanligt förekommande i tidigare forskning. 

 

Nedan kommer de två använda måtten för CFP utförligt förklaras med hänvisning till tidigare 

publicerade artiklar inom området. De huvudsakliga måtten är som tidigare nämnts marknadsvärde 

som utgår från Tobin's Q samt finansiella lönsamhetsmått som mäts utifrån avkastning på totalt 

kapital (ROA). 

3.4.2 Mätning av företagsvärdering 

Ett välkänt begrepp för att mäta företagsvärdering är Tobin's Q, vilket presenterades av James Tobin 

(1969) i artikeln ”A General Equilibrium Approach To Monetary Theory”. Enligt Chung och Pruitt 

(1994) definieras Tobin's Q som förhållandet mellan ett företags marknadsvärde och 

återanskaffningsvärde för dess tillgångar. Ett högt Tobin's Q sägs leda till höga investeringar i ett 

företag av investerare. Detta då företaget bedöms som investeringsvänligt av marknaden eftersom det 

visar på att företagets värde överstiger de ingående tillgångarna. Om måttet visar sig vara det motsatta, 

det vill säga är lågt, kommer investerare istället dra sig från att investera i företaget på grund av det 

låga investeringsvärdet som marknaden visar på. 

 

När det kommer till tidigare forskning som undersökt sambandet mellan CSP och CFP har Tobin's Q 

varit ett vedertaget begrepp för de forskare som varit intresserade av att definiera CFP som 

marknadsvärde. Tidigare studier har även kunnat dra slutsatsen efter att ha undersökt sambandet 

mellan CSP och CFP med hjälp av Tobin's Q som CFP-mått att det finns en stark positiv relation 

mellan CSP och CFP (Choi et al., 2010; King och Lenox, 2001). 
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Tobin's Q sägs dock vara en aning svårhanterat då det både är komplext och svårberäknat enligt 

Chung och Pruitt (1994). Detta bekräftas också av tidigare studier där forskare valt att välja 

förenklade men ändå kvalitetssäkra formler av Tobin's Q för att få fram i stort sett samma resultat 

(Choi et al., 2010; King och Lenox, 2001). I denna studie har dock Tobin´s Q beräknats genom en 

anpassad formel för Datastream vilket gjort estimeringen av måttet mer precist.  

 

3.4.3 Mätning av lönsamhet 

Som tidigare diskuterats finns det en mängd olika redovisningsmässiga lönsamhetsmått som kan 

användas för att beteckna den finansiella prestationen (CFP) i undersökningar. Griffin och Mahon 

(1997) menar att det finns ett antal mer vanligt förekommande redovisningsmässiga mått än andra. 

Avkastning på totalt kapital (ROA), avkastning på eget kapital (ROE) samt totala tillgångar sägs vara 

några av dem. Eftersom det finns så pass många olika mått att mäta CFP på menar Griffin och Mahon 

(1997) att det är svårt att jämföra alla undersökningar mot varandra. Detta då definitionen av CFP 

ofta inte är densamma. Det som skulle underlätta är dock om forskarna valde att samlas kring mer 

allmänt bestämda definitioner av CFP för att resultaten från olika undersökningar skall bli mer 

legitima och jämförbara. 

 

Det finns dock forskare som menar att några av dessa mått som Griffin och Mahon (1997) diskuterar 

om inte passar in till studier som undersöker sambandet mellan CSP och CFP. Aupperle et al. (1985) 

menar att ett beroende av ROE som ett mått på företagens finansiella resultat skulle kunna anses 

missvisande eftersom avkastningen inte bara är en funktion av lönsamhet, men också av ett företags 

finansiella inflytande. Penttinen, Rummukainen, och Mikkola (2011) menar också att ROE inte alltid 

är det mått som bör prefereras för att anta ett företags lönsamhet. Penttinen et al. (2011) menar att i 

små och medelstora företag kan ROE vara svårt att kvantifiera, om faktiskt inte missvisande, vilket 

gör att ROE kan visa sig felaktigt. Istället anses ROA vara mer hållbart mått när det handlar om 

jämförelser mellan olika företagsstorlekar samt branscher. Detta passar in på denna undersökning då 

FIFAF klassificerar företagen i både tre olika segment, small-, mid- samt large Cap, samt 16 olika 

branschsektorer. 

 

Utifrån åsikter som tidigare forskning fört fram angående ROE valdes det redovisningsmässiga måttet 

för lönsamhet i denna undersökning att tillämpas genom ROA, vilket tillsammans med Tobin's Q 
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kommer betecknas som CFP. ROA kan definieras som en indikator på hur lönsamt ett företag är i 

förhållande till dess totala tillgångar vilket förklaras av formel 6 nedan. 

     

 𝑹𝑶𝑨 =  
𝑵𝒆𝒕𝒕𝒐å𝒓𝒔𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓
 

Formel 6. Avkastning på totalt kapital (ROA) 

 

 

 Kontrollvariabler 

Att ta hänsyn till och undersöka faktorer som skulle kunna påverka sambandet mellan CSP och CFP 

är viktigt enligt Ullman (1985). Dessa faktorer kallas kontrollvariabler och några vanligt 

förekommande som tidigare studier använt sig av är risk, företagsstorlek samt branschtillhörighet. 

Dessa kommer även att tillämpas i denna undersökning. Genom att applicera ett antal 

kontrollvariabler i den statistiska modellen höjs trovärdigheten i det givna resultatet. Detta eftersom 

hänsyn tas till effekter som kan påverka sambandet mellan CSP och CFP.  

  

3.5.1 Risk 

Enligt Ullmann (1985) bör en diskussion om prestandaförhållandet mellan CSP och CFP åtminstone 

innehålla ytterligare ett par variabler. Ullmann (1985) anser att ett företags ekonomiska resultat är 

nära förknippat med risk för den förväntade avkastningen. Därmed bör risken anges som en 

kontrollvariabel. Ett antal tidigare studier har definierat risken genom att använda sig av 

skuldsättningsgraden. Skuldsättningsgraden beräknas genom att dividera företagens totala skulder 

genom det egna kapitalet, vilket formel 7 nedan visar. Barnett och Salomon (2012), McWilliams och 

Siegel (2000) samt Waddock och Graves (1997) är några som räknat ut skuldsättningsgraden på detta 

sätt vilket även kommer att appliceras i denna studie. 

 

𝑺𝒌𝒖𝒍𝒅𝒔ä𝒕𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒔𝒌𝒖𝒍𝒅𝒆𝒓

𝑬𝒈𝒆𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
 

Formel 7. Skuldsättningsgrad 

 

3.5.2 Storlek 

Ullmann (1985) menar också att krav på ökad social prestanda sannolikt påverkas av branschen och 

storleken av företaget. Med tanke på intressenters begränsade informationsbearbetningskapacitet och 
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mängden resurser som finns tillgängliga för dem kommer intressenterna sannolikt att fokusera sina 

krav på de mest iögonfallande branscher och företag enligt Ullmann (1985). 

 

Waddock och Graves (1997) använder sig av de tre kontrollvariablerna som Ullmann (1985) 

diskuterade om i sin studie. Waddock och Graves (1997) menar att storleken på företaget är en 

relevant variabel eftersom mindre företag förmodligen inte uppvisar lika många uppenbara socialt 

ansvarstagande beteenden som stora företag gör. Detta menas kunna bero på att allt eftersom som 

företag mognar och växer, väcks mer uppmärksamhet från externa intressenter och därmed måste 

företagen reagera mer öppet till intressenternas krav än mindre företag. Brammer och Pavelin (2006) 

instämmer med Waddock och Graves (1997), och förklarar att ett större företag har haft en längre 

historia och därmed uppnått ett bättre rykte än dess mindre konkurrenter. De större företagen är 

således synligare för intressenter förklarar Brammer och Pavelin (2006). Waddock och Graves 

(1997), Turban och Greening (1997) samt Brammer och Pavelin (2006) förklarar att mätningen på 

sambandet mellan CSP och CFP således kräver en kontrollvariabel för storlek. Kontrollvariabeln för 

storlek i tidigare undersökningar har definierats på olika sätt, vissa forskare definierar storlek som det 

enskilda företagets totala tillgångar (Waddock och Graves, 1997; Turban och Greening, 1997; 

Brammer och Pavelin, 2006; Mahoney och Roberts, 2007). Andra forskare definierar istället storlek 

som företagets totala försäljning (Waddock och Graves 1997; McWilliams och Siegel, 2000; 

Godfrey, Merrill och Hansen; 2009) eller antalet anställda (Waddock och Graves, 1997). I denna 

studie indelas företagen först in i tre olika storlekssegment; small-, mid- och large Cap, vilket görs 

utifrån Stockholmsbörsens- och FIFAF:s indelning. Därefter görs analysen med hjälp av 

kontrollvariabeln “Storlek”, utifrån tidigare forskning, som visas i formel 8 nedan.  

 

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒍𝒆𝒌 =  𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓 
Formel 8. Storlek 

 

3.5.3 Branschtillhörighet 

Ullmann (1985) menar att branschtillhörigheten är en kontrollvariabel som är viktig att ta hänsyn till. 

Detta då olika branscher har olika typer av förutsättningar som kan påverka sambandet mellan CSP 

och CFP. I denna undersökning utgår branschtillhörighet utifrån FIFAF:s indelning i 16 olika 

branscher. Vidare bygger branschindelningen för FIFAF, med en viss anpassning, på MSCI/Standard 

& Poors Global Industry Classification Standard (GICS) (Folksam 2013). Waddock och Graves 

(1997) menar i enlighet med Ullman (1985) att de generella skillnader i CSP som finns mellan 
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branscher bör kontrolleras. Detta eftersom olika typer av branscher upplever olika mycket sociala 

krav från samhället. Genom att kontrollera för branschtillhörighet menar Waddock och Graves (1997) 

också att det kan synliggöra skillnader i graden av socialt ansvar som branscherna tar. 

 

 Tidigare forskning 

Sökandet efter ett samband eller en länk mellan företags sociala- och finansiella prestation inleddes 

för många år sedan och pågår ännu idag (Roman, Hayibor och Agle, 1999). Ett flertal studier har 

gjorts de senaste åren, bland annat fyra stora studier som publicerades under år 1997 (Preston och 

O’Bannon, 1997; Frooman, 1997; Waddock och Graves, 1997; Griffin och Mahon, 1997), vilka 

undersökt sambandet mellan CSP och CFP (Roman et al., 1999). Det råder dock delade meningar i 

tidigare forskning om hur sambandet mellan dessa variabler faktiskt ter sig. Några anser att de funnit 

ett positivt samband (Waddock och Graves, 1997; Preston och O'Bannon, 1997; Margolis et al., 2007) 

medan andra anser att sambandet är negativt (Wright och Ferris, 1997; Smith et al., 2007; Lima 

Crisóstomo et al., 2011), neutralt (McWilliams och Siegel, 2000) eller icke-linjärt (Barnett och 

Salomon, 2012). Längre ner kommer tidigare forskning från dem som hittat stöd för det positiva, 

negativa, neutrala samt icke linjära sambandet att diskuteras. 

 

3.6.1 Tidigare forskning som använt liknande sekundärdata som FIFAF 

Tidigare forskning som undersökt sambandet mellan social prestation (CSP) och finansiell prestation 

(CFP) har ofta använt sig av en extern sekundärdata, där datan ofta varit från KLD index (McWilliams 

och Siegel, 2000; McWilliams, Siegel och Wright, 2006). KLD index är ett index som skapades av 

”Kinder, Lydenberg, Domini & Co., Inc.” (KLD) och utgavs första gången i maj 1991 (Graves och 

Waddock, 1994; McWilliams och Siegel, 2000). KLD index samlar in information och data om 

företags CSR-arbete, specifikt inom de miljömässiga- och sociala dimensionerna (Graves och 

Waddock, 1994). KLD index ägs dock numera av Morgan Stanley Capital International (MSCI) 

RiskMetrics Group (Network for Business Sustainability, 2015). Då KLD index har en massiv 

databas med data om företags hållbarhetsarbete har flera studier gjorts med hjälp av denna data på 

hur företags sociala prestation påverkar företagens finansiella prestation (Sharfman, 1996; Mattingly 

och Berman, 2006). KLD index har således även förenklat och gjort begreppet CSP allmänt accepterat 

genom att kvantitativt analysera ca 4000 företags sociala prestation, vilket görs varje år (Mattingly 

och Berman, 2006; Hart och Sharfman, 2012). 
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Eftersom KLD index är ett index som samlar in data om social prestation (CSP) för flera företag 

utifrån miljömässiga och sociala faktorer kan detta index likna Folksams index, FIFAF. FIFAF mäter 

som tidigare nämnts CSP, likt KLD index, utifrån två liknande faktorer, miljö och mänskliga 

rättigheter. Då tidigare forskning använt sig av KLD index för undersökningar kring samband mellan 

CSP och CFP (Graves och Waddock, 1994; Sharfman, 1996; McWilliams och Siegel, 2000; 

McWilliams et al., 2006) kan även FIFAF användas för denna typ av undersökningar angående 

sambandet. 

 

3.6.2 Positivt samband mellan social och finansiell prestation 

Enligt Roman et al. (1999) visar den största delen av studier utförda för att undersöka sambandet 

mellan CSP och CFP på ett positivt samband. 

 

Waddock och Graves (1997) undersökte med hjälp av en egenkonstruerad källa för CSP-bedömning, 

vilket baserades på KLD-index samt ett urval av de flesta ”Standard and Poors”-företagen, 

kopplingen mellan de ekonomiska och sociala prestationerna. Redovisningsmåtten avkastning på 

totalt kapital (ROA), avkastning på eget kapital (ROE) samt avkastning på försäljning (ROS) 

användes för att beteckna CFP. Även kontrollvariabler såsom risk, företagsstorlek samt industri 

användes. Waddock och Graves (1997) fann ett samband mellan CSP och CFP samt att tecknet på 

förhållandet var positivt. Studiens slutsats förklarar även att resultatet finner stöd för ”Slack-

Resources”-teorin vilket innebär att företag med ”Slack-Resources” som blivit tillgängliga från ett 

starkt ekonomiskt resultat kan ha större frihet att investera i CSP. Således kan det enligt Waddock 

och Graves (1997) mycket väl vara att företag med tillgängliga medel väljer att tillbringa dessa 

resurser på "Göra gott genom att göra bra", och att dessa resursallokeringar resulterar i ett förbättrat 

CSP. 

 

Preston och O’Bannon, (1997) undersökte sambandet mellan CSP och CFP på ett liknande sätt som 

Waddock and Graves (1997). Data hämtades från Fortune Magazine samt COMPUSTAT till studiens 

urval som bestod av 67 stora företag i USA. Den sociala prestationen (CSP) mättes utifrån enkäter 

utförda av Fortune som omfattar de största företagen i USA. Enkäten innehåller åtta dimensioner av 

CSR men forskarna valde att enbart titta på tre av dessa vilka var; samhälleligt och miljömässigt 

ansvar, förmågan att värva ”kvalificerade” personer och behålla dem, samt kvalitén på produkter och 



42 

 

 

 

service. Den finansiella prestationen mättes utifrån de redovisningsmässiga måtten avkastning på 

totalt kapital (ROA), avkastning på eget kapital (ROE) samt avkastning på investeringar (ROI). 

Resultatet som Preston och O’Bannon, (1997) får fram ger bevis på ett positivt samband mellan CSP 

och CFP hos de stora företagen i USA. Detta resultat anses också vara förenligt med intressentteorin. 

Preston och O’Bannon, (1997) menar samtidigt att måttet ROA gav de bästa resultatet då 82 av de 90 

korrelationskoefficienter som räknades fram visade sig vara signifikanta på 0,05-nivån eller lägre, 

angående sambandet. 

 

Margolis et al. (2007) menar att det empiriska sambandet mellan företagens sociala prestanda (CSP) 

och företagens ekonomiska resultat (CFP) stadigt har undersökts i 35 år. Författarna genomförde i sin 

studie en metaanalys av 192 effekter som uppdagas i 167 observationer. Margolis et al. (2007) fick 

fram att den totala effekten är positiv men liten angående sambandet mellan CSP och CFP. För att 

undersöka sambandet djupare analyserades effekterna över nio kategorier av CSP. Som CFP 

användes både marknadsmässiga mått och som i de flesta tidigare studierna, redovisningsmässiga 

mått. Utifrån detta gick det att se att sambandet är som starkast vid analyser av de specifika sociala 

dimensionerna av bidrag till välgörande ändamål, avslöjade missgärningar, miljöprestanda samt när 

CSP bedöms bredare genom uppfattningar och självrapporterad social prestanda. Sambandet visade 

sig som svagast för de specifika sociala dimensionerna gällande företagens policys och öppenhet och 

när CSP bedöms bredare genom tredjepartspersoner. 

 

En dominerande bakomliggande teori som stödjer det positiva sambandet mellan CSP och CFP sägs 

enligt Waddock och Graves (1997) vara Freemans intressentteori. Denna teori hävdar att företagets 

ledning måste tillfredsställa en mängd olika beståndsdelar (till exempel anställda, kunder, 

leverantörer samt lokala organisationer) som kan påverka företagets resultat. Enligt detta synsätt, är 

det inte tillräckligt för ledningen i företagen att enbart fokusera på behoven hos aktieägare samt 

företagsägarna. Intressentteorin anser alltså att det kan vara fördelaktigt för företagen att engagera sig 

i vissa CSR-aktiviteter som icke-finansiella intressenter uppfattar som viktiga. Detta eftersom en 

frånvaro av dessa aktiviteter kan göra att vissa grupper av intressenter drar tillbaka sitt stöd för 

företaget och därmed påverkar den finansiella prestationen negativt. 
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3.6.3 Negativt samband mellan social och finansiell prestation 

När det gäller forskning som resulterat i ett negativt samband mellan CSP och CFP har det varit ett 

mindre antal forskare som faktiskt hittat det negativa sambandet jämfört mot det positiva (Roman et 

al., 1999). Bland de som förvisso hittat ett negativt samband (Wright och Ferris, 1997; Smith et al., 

2007; Lima Crisóstomo et al., 2011) har alla använt sig av olika metoder för att ta fram sambandet. 

Wright och Ferris (1997) analyserade börsnoterade företag som avyttrats från Sydafrika, där forskarna 

tittar på de sociala faktorerna till avyttringen och hur detta påverkat företagens marknadsvärde. Smith 

et al. (2007) analyserade malaysiska börsnoterade företags årsredovisningar och skapade en egen 

betygsskala utifrån företagens hållbarhetsarbete, därefter mätte Smith et al. (2007) huruvida 

företagens hållbarhetsarbete påverkat deras marknadsvärde. Lima Crisóstomo et al. (2011) 

analyserade brasilianska företags hållbarhetsarbete med hjälp av ett index, och huruvida företagens 

hållbarhetsarbete påverkar företagens lönsamhet. Det som återfanns gemensamt för de tre studierna 

var att de sökte sambandet mellan CSP och CFP, samt att urvalet var utvecklingsländer, däremot 

använde studierna olika metoder för CFP (Wright och Ferris, 1997; Smith et al., 2007; Lima 

Crisóstomo et al., 2011).  

 

Wright och Ferris (1997) använde sig av en Capital Asset Pricing Model (CAPM) vid kalkylering av 

CFP, medan Smith et al. (2007) använde sig av avkastning på totalt kapital (ROA), avkastning på 

eget kapital (ROE) samt aktiepriset. Lima Crisostómo et al. (2011) använde sig likt Smith et al. (2007) 

av avkastning på totalt kapital (ROA), Tobin’s Q samt avkastning på eget kapital (ROE).  

 

Anledningen till ett negativt samband kan alltså bero på både urvalet men även hur CFP definieras 

och vilka metoder som används för att mäta CFP. Detta är även något som Roman et al. (1999) påstår 

i sin litteraturstudie, det vill säga att det är viktigt att CFP definieras på liknande sätt. Roman et al. 

(1999) förklarar också att de flesta undersökningar som gett ett negativt samband har berott på dålig 

information av både CSP och CFP. 

 

3.6.4 Neutralt eller icke-linjärt samband mellan social och finansiell prestation 

Det finns även forskare som hittat ett neutralt samband enligt Roman et al. (1999). Dock är det mycket 

färre forskare som kommit fram till denna slutsats än de som funnit ett positivt samband. 
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McWilliams och Siegel (2000) utförde en studie som påvisade att sambandet mellan CSP och CFP 

var neutralt. McWilliams och Siegel (2000) menar att forskare under åren rapporterat olika sorters 

inverkan av företagens sociala ansvar (CSR) på det finansiella resultatet. Denna inkonsekvens sägs 

kunna bero på brister i den empiriska analysen. Studien som McWilliams och Siegel (2000) utförde 

demonstrerar enligt dem själva att tidigare forskning begått särskilda fel i ekonometriska studier av 

sambandet mellan CSP och CFP. Dessa studier uppskattar effekten av CSR genom regressioner 

utifrån företagets prestanda mot företagens sociala prestanda med olika inneboende kontrollvariabler. 

Dessa utförda regressioner anses dock vara angivna på fel sätt enligt McWilliams och Siegel (2000) 

eftersom dem inte kontrollerar investeringar i forskning och utveckling (F&U). McWilliams och 

Siegel (2000) menar att F&U har visat sig vara en viktig faktor för företagens resultat. Denna 

felangivning resulterar till en felaktig uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna av CSR. När 

modellen är korrekt specificerad enligt McWilliams och Siegel (2000) med F&U som en 

kontrollvariabel visar deras resultat att CSR har en neutral inverkan på det ekonomiska resultatet. 

 

Utöver det neutrala sambandet menar forskare att det även finns ett icke-linjärt samband. Som tidigare 

diskuterats undersökte Barnett och Salomon (2012) om sambandet mellan CSP och CFP var u-format. 

Barnett och Salomon (2012) ställde upp hypotesen att sambandet var u-format och testade detta. 

Genom att undersöka CSP utifrån KLD-index samt anta CFP utifrån avkastning på total kapital 

(ROA) och företags nettoresultat, fann de att företag med ett lågt CSP har högre CFP än företag med 

ett medelmåttigt CSP. Däremot har företag med ett högt CSP det högsta CFP. Dessa resultat stödjer 

Barnett och Salomons (2012) hypotes om det u-formade sambandet. Det Barnett och Salomon (2012) 

alltså menar är att det alltid är bättre finansiellt sett att vara framgångsrika med sitt CSR-arbete än att 

vara bristfälliga med det. 
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 Hypoteser 

Studiens hypoteser utgår från tidigare forskning som visar på att det positiva sambandet mellan CSP 

och CFP är det mest förekommande. Om sambandet är positivt kommer testas utifrån nedanstående 

två hypoteser med dess tillhörande sub-hypoteser: 

 

H1: Förhållandet mellan företagens CSP-poäng och företagens finansiella resultat är positivt, 

mätt i Tobin’s Q. 
 

H1.1: Förhållandet mellan CSP-poäng i miljö och företagens finansiella resultat är positivt. 

 

H1.2: Förhållandet mellan CSP-poäng i mänskliga rättigheter och företagens finansiella är positivt. 

 

H1.3: Förhållandet mellan total CSP-poäng och företagens finansiella resultat är positivt. 

 

H2: Förhållandet mellan företagens CSP-poäng och företagens finansiella resultat är positivt, 

mätt i ROA. 
 

H2.1: Förhållandet mellan CSP-poäng i miljö och företagens finansiella resultat är positivt. 

 

H2.2: Förhållandet mellan CSP-poäng i mänskliga rättigheter och företagens finansiella resultat är 

positivt. 

 

H2.3: Förhållandet mellan total CSP-poäng och företagens finansiella resultat är positivt. 
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 Sammanfattande modell  

 
Figur 6. Konceptuell modell av CSP, studiens hypoteser och variabler som påverkar CFP. 

 

Den sammanfattande modellen visar hypoteser som är till grund för hur denna studies syfte och 

frågeställning besvaras. Hypoteserna tillkommer utifrån studiens syfte, frågeställning och tidigare 

forskning. Dessa hypoteser används för att undersöka och besvara hur sambandet mellan företags 

sociala prestation och finansiella prestation visar sig. Den sociala prestationen mäts utifrån FIFAF:s 

miljö-, mänskliga rättigheter- och totala poäng. Den finansiella prestationen mäts genom ett 

redovisningsmässigt och ett marknadsmässigt nyckeltal; ROA och Tobin’s Q. Då tidigare forskning 

använt sig av tre kontrollvariabler vid mätning av sambandet mellan CSP och CFP används dessa 

även i denna studie. Storlek, bransch och risk är de tre kontrollvariabler som säkerställer att mätningen 

och statistiken görs korrekt. Intressentteorin är en teori som kan påverka sambandet som en 

bakomliggande faktor och finns därför med i modellen. Däremot undersöker inte denna studie denna 

faktor. Ett exempel på hur intressentteorin kan påverka den finansiella prestationen diskuteras i 

stycket nedan. 
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Barnett och Salomon (2012) antar att även om det är kostsamt för företagen att engagera sig i socialt 

ansvarsfullt arbete finns det fördelar genom förbättrade relationer med intressenter som kan 

kompensera dessa kostnader. Ett företags förmåga att kapitalisera på dessa potentiella fördelar, samt 

dra nytta av CSP, beror dock på företagets nivå av intressentkapacitet. För företag med svag social 

prestanda, och därmed otillräcklig intressentkapacitet kommer fördelarna inte uppstå. Därmed 

kommer kostnaderna producera ett negativt samband mellan CSP och CFP enligt Barnett och 

Salomon (2012). Mer investeringar i sociala frågor, utan att en förmåga att omvandla detta till 

förbättrade relationer med intressenter producerar dock bara fler förluster. Eftersom företagen samlar 

intressentkapacitet genom ökad grad av social prestanda blir dem bättre på att vinna och dra nytta av 

förbättrade relationer med intressenter. Därmed menar Barnett och Salomon (2012) att en brytpunkt 

i det finansiella resultatet uppstår. Företag med den högsta sociala prestandan har således en 

överlägsen förmåga att omvandla sociala investeringar till att generera en positiv ekonomisk 

avkastning.  

 

I denna undersökning finns dock ett problem med att mäta intressentkapaciteten eftersom den inte 

går att kvantifiera och uppskatta på ett legitimt sätt. I och med detta mäts den sociala prestationens 

påverkan på den finansiella prestationen enligt den sammanfattande modellen som ovan beskrivits i 

figur 6. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras inledningsvis den deskriptiva statistiken för segment, social prestation 

och bransch. Därefter presenteras korrelations- och regressionsanalys. Slutligen presenteras 

resultatet utifrån analyserna. Dessa delar presenteras i tabeller och modeller som diskuteras för 

att ge en bättre bild. 

 

 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken kommer diskutera statistik som erhållits från företagen som ingår i studien. 

Denna del kommer delas upp i en presentation över deskriptiv statistik utifrån urvalets olika segment 

respektive branscher. Urvalets segment utgår som tidigare nämnts från small- mid- och large-

segmenten på Stockholmsbörsen. Urvalets branscher består av de 16 olika sektorer som FIFAF 

använder sig av i sitt CSR-index. I denna undersökning har dock två stycken branscher fallit bort på 

grund av ett antal bortfall av företag.  De två branscherna som saknas i denna studie är kraftförsörjning 

samt transport.  

 

Sett till hela urvalet visar Tobin's Q ett genomsnittligt värde på 1,9154% under åren 2009–2013. Det 

genomsnittliga ROA visade ett värde om 3,5763%. Vidare visade urvalets genomsnittliga poäng för 

totalt CSP under de undersökta åren ett värde om 4,4585% medan de två måtten miljö och mänskliga 

rättigheter visade på värden om 2,1849% respektive 2,2737%. All denna information presenteras mer 

utförligt i de två kommande delkapitlen tillsammans med dess tillhörande tabeller. 

 

4.1.1 Deskriptiv statistik över urvalets segment 

Studiens slutliga urval blev 130 företag där företagen utgjordes av 37 Large Cap-, 45 Mid Cap-, och 

48 Small Cap företag. I tabell 5 nedan visas den beskrivande statistiken för dessa tre segment för åren 

2009 - 2013. Tabellen visar antalet företag i varje segment och segmentets minimala och maximala 

CSP för varje CSP-dimension. Längre ner visar tabellen även segmentens minimala och maximala 

ROA och Tobin’s Q. Tabellen visar även segmentens median, medelvärde (standardavvikelse), 

skevhet och kurtosis för de olika CSP-dimensionerna samt urvalets finansiella prestation.  

 

Medelvärdet av CSP-poäng för Large Cap visar en signifikant skillnad gentemot Mid- och Small Cap, 

både för CSP-poängen för miljö men även för mänskliga rättigheter. Totalt är den sammanlagda CSP-
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poängen av miljö och mänskliga rättigheter. I sin tur har även Mid Cap i genomsnitt ett högre CSP-

poäng än Small. En förklaring för detta finns i tidigare forskning. Waddock och Graves (1997), 

Turban och Greening (1997) samt Brammer och Pavelin (2006) menar att större företag visar upp ett 

bättre rykte när det gäller socialt ansvarstagande. Waddock och Graves (1997) och Brammer och 

Pavelin (2006) menar att större företag alltså uppnått ett bättre rykte än dess mindre konkurrenter och 

där de större företagen är synligare för intressenter. 

 

Tabell 5. Deskriptiv statistik CSP för år 2009–2013 

Segment N Min. CSP Max. CSP Medelvärde 

(Std.avvikelse) 
Median Skevhet Kurtosis 

Miljö        
Large Cap 37 0,68 6,56 3,4024 (1,51419) 3,95 −0,087 −1,113 
Mid Cap 45 0 5,06 2,1138 (1,32159) 1,86 0,144 −1,282 
Small Cap 48 0 5,25 1,3131 (1,01451) 1,15 0,784 −0,142 
Summa 130 0 6,56 2,1849 (1,52326) 1,83 0,522 −0,674 
Mänskliga rättigheter        
Large Cap 37 0,88 5,92 3,0986 (0,96845) 3,02 0,024 −0,848 
Mid Cap 45 0 3,85 1,9716 (0,78692) 1,9 0,016 −0,804 
Small Cap 48 0 4,83 1,921 (1,02529) 1,74 0,704 −0,079 
Summa 130 0 5,92 2,2737 (1,06267) 2,19 0,389 −0,493 
Total        
Large Cap 37 2,17 11,18 6,5016 (2,32533) 6,64 −0,007 −0,986 
Mid Cap 45 0 8,4 4,0856 (1,86755) 4,05 −0,063 −0,995 
Small Cap 48 0 8,88 3,2333 (1,6329) 2,89 0,887 0,458 
Summa 130 0 11,18 4,4585 (2,33974) 3,955 0,577 −0,313 
ROA  Min. ROA Max. ROA     
Large Cap 37 -23,39 63,24 7,4759 (6,29041) 5,58 1,262 1,613 
Mid Cap 45 -83,79 54,67 5,2454 (13,24023) 6,29 −1,63 6,136 
Small Cap 48 -84,70 25,12 -0,9943 (16,73904) 4,7 −2,117 4,02 
Summa 130 -84,70 63,24 3,5763 (13,63926) 5,61 −2,244 7,24 
Tobin's Q  Min. TQ Max. TQ     
Large Cap 37 0,77 3,99 1,4949 (0,66257) 1,3421 1,883 4,575 
Mid Cap 45 0,72 9,92 2,2815 (2,07688) 1,5347 2,571 6,133 
Small Cap 48 0,65 6,04 1,8963 (1,29249) 1,366 1,735 2,683 
Summa 130 0,65 9,92 1,9154 (1,51658) 1,4252 3,023 10,665 

Tabellen visar uppdelning av studiens urval i segment utifrån FIFAF:s CSP-dimensioner, samt antal företag av urvalet i 

varje segment, där segmenten är tagna utifrån Stockholmsbörsens definition. N visar antalet företag i varje segment. Min. 

CSP, Max. CSP visar urvalets genomsnittliga minsta och högsta CSP poäng utifrån CSP-dimensionerna ”Miljö”, 

”Mänskliga rättigheter” och ”Total”. Min. ROA och Max. ROA visar urvalets genomsnittliga minsta och högsta 

avkastning på totalt kapital (ROA). Min. TQ och Max. TQ visar urvalets genomsnittliga minsta och högsta Tobin’s Q. 

Medelvärde (Std.avvikelse) visar urvalets genomsnittliga medelvärde och standardavvikelse för varje segment både för 

CSP-poäng utifrån FIFAF:s dimensioner. Medelvärde (Std. avvikelse) visar även urvalets finansiella prestation i form 

av ROA och Tobin’s Q. Median visar urvalets genomsnittliga median. Skevhet visar urvalets genomsnittliga skevhet. 

Kurtosis visar urvalets genomsnittliga kurtosis.  

 

 

För åren 2009 – 2013 är det endast Large Cap i CSP-dimensionerna ”Miljö”, ”Mänskliga rättigheter” 

och ”Total” som har ett lägsta CSP-poäng som är större än 0, där Melker Schörling har den lägsta 

CSP-poängen på 0,68. För ”Mänskliga rättigheter” är det Lundbergföretagen som har den lägsta CSP-

poängen på 0,88. För ”Total” är det Industrivärden som har den lägsta CSP-poängen på 2,17. Den 
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högsta CSP-poängen skiljer sig dock mellan CSP-dimension och segment. SKF har den högsta CSP-

poängen för ”Miljö” och ”Total” på 6,56 respektive 11,18, och Atrium Ljungberg har den högsta 

CSP-poängen för ”Mänskliga rättigheter” på 5,92. När det gäller ROA har Small Cap-företaget Anoto 

Group det lägsta ROA under åren om -84,70. Det högsta ROA för varje segment under åren visar 

Large Cap-företaget Melker Schörling som har ett ROA på 63,24. När det gäller Tobin’s Q har Small 

Cap-företaget Rottneros det lägsta Q-värdet på 0,65. Det högsta Tobin’s Q har Mid Cap-företaget 

BioGaia på 9,92. När det gäller CSP går det således att säga att både medelvärdet och median är störst 

för Large Cap och minst för Small Cap. Detta kan i sin tur bero på att Large Cap har ett högre Min.- 

och Max. CSP, vilket även går i linje med tidigare forskning. Denna diskussion går även delvis att 

koppla till ROA och Tobin’s Q. Medelvärdet av ROA är störst för Large Cap samtidigt som det är 

minst för Small Cap. Medianen är dock störst för Mid Cap och minst för Small Cap vilket inte kan 

jämföras med minimum- och maximumvärdet av ROA. För Tobin’s Q går det dock att jämföra både 

medelvärde och median med minimum och maximumvärdet av TQ, då dessa går år samma håll. Mid 

Cap har högst TQ medan Large Cap har minst TQ för både medelvärde och median, vilket går i linje 

med tidigare forskning (Yermack, 1996). Detta innebär att större företag har en tendens till att ha ett 

lägre Tobin’s Q medan ett företag som ligger mellan Mid- och Small Cap tenderar till att ha ett högre 

Tobin’s Q (Yermack, 1996).  

 

För att sammanfatta den deskriptiva statistiken för segmenten kan tidigare forskning ligga som grund 

för denna sammanfattning. Som tidigare nämnt finns det indikationer som säger att ett större företag 

visar upp ett bättre rykte när det gäller socialt ansvarstagande, samt att detta rykte skapar ett intresse 

för intressenter (Waddock och Graves, 1997; Turban och Greening, 1997; Brammer och Pavelin, 

2006). De större företagen har således även uppnått ett bättre rykte än många av dess mindre 

konkurrenter, och utgör alltså en större synlighet än de mindre företagen (Waddock och Graves, 1997; 

Turban och Greening, 1997; Brammer och Pavelin, 2006). Därmed är det logiskt att de större 

företagen i Large Cap-segmenten har ett högre Min. CSP och Max. CSP än de mindre företagen inom 

Mid- och Small Cap-segmenten.  

 

4.1.2 Deskriptiv statistik över urvalets branscher 

De 130 företagen i urvalet har även delats in och analyserats utifrån dess olika branscher. Denna 

branschindelning utgår från FIFAF:s indelning i 16 olika branschsektorer. Som tidigare nämnts har 

dock två branschsektorer fallit bort från denna studie. Detta betyder att det ingår 14 branschsektorer 
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i undersökningen efter kraftförsörjning- samt transportbranschen exkluderats. Antalet företag i varje 

bransch skiljer sig från som minst 2 företag i energibranschen till som mest 23 företag i 

kapitalvarubranschen. I tabell 6 nedan visas den beskrivande statistiken för dessa 14 

branschsektorer.  I tabell 6 går det att se medelvärdet av CSP-poäng, ROA samt Tobin´s Q för varje 

bransch beräknat som ett genomsnitt under åren 2009 – 2013. Denna statistik diskuteras utförligt 

under tabellen. 

 

Tabell 6. Deskriptiv statistik Bransch för år 2009–2013.   Medelvärde (Standardavvikelse). 

Bransch N Miljö Mänskl. rättigh. Total ROA Tobin's Q 

Dagligvara 3 3,5933 (0,63516) 3,3433 (0,91391) 6,9367 (1,44227) 13,6867 (6,85984) 2,669 (1,18128) 

Energi 2 1,67 (0,29698) 1,615 (1,25158) 3,285 (1,54856) -0,285 (1,47319) 1,5553 (1,16885) 

Fastighet 12 2,6658 (0,97952) 2,335 (0,94049) 5,0008 (1,5462) 5,065 (0,85619) 1,0249 (0,09254) 

Finans 11 1,1273 (0,58698) 1,8855 (0,66295) 3,0136 (1,11309) 8,6727 (8,31170) 1,0061 (0,25124) 

Hårdvara 12 1,7142 (1,74523) 1,7408 (1,10408) 3,4533 (2,80962) -7,3833 (22,09791) 2,2994 (1,27422) 

Hälsovård 13 1,2123 (0,8974) 1,9315 (0,87184) 3,1438 (1,22389) -11,5515 (25,36982) 4,0023 (2,84737) 

Kapitalvara 23 3,1913 (1,53643) 2,3552 (1,26031) 5,547 (2,70216) 7,8065 (4,85529) 1,9105 (1,08431) 

Material 6 3,75 (1,88014) 2,9417 (1,34516) 6,6917 (3,19728) -3,9 (11,39129) 1,1527 (0,42118) 

Media 3 2,8667 (0,70465) 3,17 (0,77078) 6,04 (1,46113) 0,7267 (4,07461) 1,3677 (0,873) 

Mjukvara 13 0,7654 (0,74876) 2,7315 (0,9766) 3,4946 (1,49402) 7,4585 (9,91442) 1,9598 (2,08601) 

Sällanköp 11 2,7145 (1,73038) 2,5127 (1,07712) 5,2264 (2,63469) 8,4618 (7,11818) 1,7723 (0,68735) 

Telekom 3 3,3567 (1,17159) 2,5333 (1,47967) 5,89 (2,54118) 13,9033 (6,34407) 1,8754 (0,65911) 

Tjänster 15 1,7687 (1,09211) 1,9567 (0,89771) 3,726 (1,85366) 5,826 (4,66359) 1,5168 (0,44669) 

Återförsälj 3 2,7633 (0,90429) 2,0433 (0,50063) 4,81 (1,19013) 9,8367 (3,69209) 2,1939 (0,88364) 

Samtliga 130 2,1849 (1,52326) 2,2737 (1,06267) 4,4585 (2,33974) 3,576 (13,63926) 1,9154 (1,51658) 

Tabellen visar uppdelningen av studiens urval i branscher, samt antal företag av urvalet i varje bransch, där företagen 

är indelade i branscher utifrån FIFAF:s definition. Miljö, Mänskliga rättigheter och Total är företagens genomsnittliga 

CSP-poäng utifrån FIFAF. Tabellen visar även branschernas finansiella prestation i form av avkastning på totalt kapital 

(ROA) och Tobin’s Q. 

 
Enligt Folksam (2013) är det företagen i energi-, material- samt kapitalvarubranschen som har de 

högsta riskerna kopplade till mänskliga rättigheter samt miljön. Därmed bör dessa branscher ha högst 

poäng i FIFAF:s mätningar. Under de tre undersökta åren visar värdena i miljödimensionen att 

material- samt kapitalvarubranschen mycket riktigt befinner sig i toppskiktet i miljöbetyg. 

Energibranschens miljöpoäng återspeglar dock inte Folksams (2013) åsikt om att denna bransch har 

stora miljörisker riktade mot sig. Energibranschens poäng är långt ifrån toppskiktet i 

miljödimensionen och hamnar i det lägre skiktet i miljöpoäng under åren. Samtidigt påvisar 

telekombranschen, vilket enligt Folksam (2013) har en miljörisk som enbart bedöms som medel, den 

tredje högsta poängen under åren. En annan bransch som överpresterar sett till Folksams (2013) 

klassificering i graden av risk för miljö samt mänskliga rättigheter är mediebranschen. Denna bransch 

får under åren högre betyg än energibranschen i de båda CSP-dimensionerna som Folksam mätt, fast 

branschen anses ha en lägre risk. Sammanfattningsvis när det kommer till CSP-poängen för de olika 

branscherna går det att utläsa att det helt enkelt är svårt att förutspå vilka som kommer prestera bäst 

med sitt CSR-arbete. Även om en bransch anses ha en hög risk i de båda CSP-dimensionerna har det 
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bevisats att medel-/lågriskbranscher kan överprestera dessa med en marginal. Dock ska det påpekas 

att en del branscher mycket riktigt uppvisar högre respektive lägre CSP-poäng som överensstämmer 

med Folksams (2013) analys av branschrisker. Dagligvarubranschen bedöms till exempel att ha en 

medel/hög risk i de båda dimensionerna vilket gör att branschens höga resultat inte är förvånande 

även om branschen överpresterar alla högriskbranscher.  

 

Medelvärdet för avkastning på totalt kapital (ROA) räknat på alla 14 branscher under åren 2009 – 

2013 visar på ett värde om 3,576 procentenheter. Sett till de tre enskilda åren varierar inte detta värde 

avsevärt vilket tyder på en inte allt för stor variation mellan åren. Genom att analysera branscherna 

enskilt går det dock att se att ROA skiljer sig mycket från genomsnittet. Branscherna som visar upp 

det högsta ROA under åren är dagligvarubranschen samt telekombranschen. En anledning till att just 

dessa branscher visar ett högt ROA kan delvis förklaras i dagligvarubranschens fall genom att 

Swedish Match under alla tre åren uppvisar ett mycket högt ROA. Då det bara ingår 3 företag i denna 

bransch har Swedish Matchs resultat en stor påverkan på hela branschen då de andra två företagen 

visar ett ROA på nästan hälften av det Swedish Match har. Telekombranschen har dock en mycket 

mer jämt fördelat ROA bland företagen. Dock visar Tele2 på ett ovanligt högt ROA under ett av åren 

vilket kan vara en anledning till att branschen har ett högt genomsnittligt värde. När det gäller 

branschen med det lägsta ROA är det ett antal som visar upp genomgående negativa resultat. Den 

bransch som dock utmärker sig mest är hälsovård som visar det lägst uppmätta ROA under åren på -

11,5515 procent. I hälsovårdsbranschen ingår det 13 företag och av dem är det 5 stycken som under 

åren någon gång uppvisar extremt negativa siffror på ROA. Detta kan vara orsaken till det låga ROA-

värdet som branschen fått. Genom att analysera standardavvikelsen inom hälsovården går det också 

att se att företagen skiljer sig avsevärt. Under mätperioden har hälsovård en standardavvikelse på 

ungefär 25,37 procentenheter, vilket också är den högst uppmätta standardavvikelsen. 

Sammanfattningsvis är det tydligt att uppmätt ROA för branscherna i studien skiljer sig avsevärt från 

varandra. Detta är också något som går i linje med vad tidigare forskning indikerat på (Waddock och 

Graves, 1997). 

 

Tobin's Q varierar, liksom ROA, inte avsevärt mycket sett till genomsnittet för alla företag under 

åren. Dock som i fallet med ROA finns det stora skillnader inom branscherna. Tobin (1969) menar 

att ett företag med ett Q-värde på över 1,00 anses ha ett marknadsvärde som är övervärderat av 

marknaden, vilket leder till att det anses som investeringsvänligt. När Q-värdet understiger 1,00 anses 

dock marknadsvärdet vara undervärderat och investerare drar sig från att investera. Under 
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mätperioden är det ingen bransch som påvisar ett genomsnittligt Q-värde under 1,00. De flesta 

värdena ligger inom intervallet 1,00 – 2,00. Den branschen som utmärker sig mest är hälsovård då 

denna bransch har det i särklass högsta Q-värdet. Liksom hälsovårdens ROA-värde, har Q-värdet en 

hög standardavvikelse som tyder på spretiga värden inom branschen. Genom att kontrollera företagen 

enskilt inom denna bransch går det att se att både BioGaia och BioInvent har mycket höga Q-värden 

under mätperioden. Detta har påverkat det genomsnittliga Q-värdet under åren till att bli högt för 

hälsovården. Det finns två branscher som i princip har samma Q-värden, vilka också är de lägst 

uppmätta. Dessa branscher är fastighet- samt finansbranschen. Under alla tre åren ligger Q-värdet på 

en jämn nivå runt 1,00. Detta tyder på att dessa branscher är de som värderats mest korrekt av 

marknaden enligt Tobin (1969). Dessa branscher har även de lägsta standardavvikelserna av Q-

värdet. Detta betyder att fastighet- och finansbranschens Q-värden är minst spridda, sett till alla 

företag inom branschen. För att sammanfatta resultaten av Tobin's Q går det som i fallet med ROA 

tydligt att se en stor variation av branschernas Q-värden. De flesta branscherna har även spridda Q-

värden sett till de enskilda företagen, vilket går att utläsa från standardavvikelserna. 

 

 Korrelationsanalys 

Korrelationsmatrisen i nedanstående tabell 7 visar om det föreligger någon korrelation mellan 

variablerna som ingår i studien på signifikansnivåerna p <0,05 samt p <0,01. Tabell 7 visar att måtten 

för CSP, ROA och Tobin´s Q, har en signifikant korrelation på 0,05-nivån. Sett till CSP-

dimensionerna har ROA endast en signifikant korrelation med miljödimensionen. Poängen i 

mänskliga rättigheter och total CSP-poäng visar inte något signifikant samband med ROA. CFP-

måttet Tobins Q visar däremot på en signifikant korrelation med alla tre CSP-dimensioner. 

Korrelationerna mellan dessa är negativa. Mellan de två kontrollvariablerna, storlek och risk, fanns 

ingen signifikant korrelation. 

 

Tabell 7. Pearsons korrelationsmatris. 

Variabel Medelvärde SD    ROA   TQ   Miljö   MR   Total   storlek   Risk 
ROA 3,5763 13,63926 1       

TQ 1,9154 1,51658 -,181* 1      
Miljö 2,1849 1,52326 ,176* -,259** 1     

MR 2,2737 1,06267 0,115 -,243** ,626** 1    
Total 4,4585 2,33974 0,167 -,279** ,935** ,861** 1   

Storlek 17755183,29 36809729,86 0,133 -,178* ,409** ,413** ,454** 1  
Risk 1,8213 4,84878 −0,026 −0,12 −0,067 −0,069 −0,075 0,064         1 

* Korrelationen är signifikant vid 0.05 nivån (2-tailed) ** Korrelationen är signifikant vid 0.01 nivån (2-tailed) Tabellen visar 

variablernas medelvärde, standardavvikelse (SD) samt korrelationen mellan variablerna på signifikansnivån 0,05 och 0,01. 
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Som tidigare nämnts i metodkapitlet är Pearsons korrelationsmatris en bra källa till att analysera 

multikollineariteten. Körner och Wahlgren (2015) menade att om de oberoende variablerna är 

korrelerade med varandra tyder det på en multikollinearitet i modellen. Utifrån tabell 7 går det tydligt 

att se att de oberoende variablerna inte har någon signifikant korrelation med varandra. 

Multikollineariteten kommer diskuteras mer djupgående i nästkommande delkapitel utifrån de två 

primära mätinstrumenten för multikollinearitet som undersökningen använt sig av. 

 

 Multikollinearitet 

Ett problem som kan uppstå och bör kontrolleras när det gäller regressionsmodeller är 

multikollinearitet, vilket tidigare diskuterats utförligt i metodkapitlet. Kortfattat menar Körner och 

Wahlgren (2015) att multikollinearitet uppstår när två av de oberoende variablerna är starkt beroende 

av varandra. I tabell 8 på nästa sida visas analysen av de oberoende variablernas Variance inflation 

factor (VIF) samt Tolerans, vilket är grunden för multikollinearitetsanalysen. Som tidigare nämnts 

menar Bowerman och O’Connell (1990) att VIF-värden som överstiger 10 ger anledningar till 

antaganden om att modellen är multikollinear. Angående Toleransmåttet menade Menard (2002) att 

ett värde lägre än 0,2 kan indikera på att de oberoende variablerna är multikollineara. Tabell 8 visar 

att VIF- samt Tolerans-värdena för undersökningens samtliga oberoende variabler varken överstiger 

eller understiger de gränsvärden som bör beaktas. Någon oro till att multikollineritet föreligger 

existerar alltså inte i modellen. Det högst uppmätta VIF-värdet är 2,037 medan det lägst uppmätta 

Tolerans-värdet är 0,491 i regressionsmodellerna. 
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Tabell 8. Multikollinearitetsstatistik. 

 ROA/Tobin´s Q Miljö ROA/Tobin's Q MR ROA/Tobin´s Q  Total 

 Tolerans VIF Tolerans VIF          Tolerans VIF 

Miljö 0,491 2,037 - - - - 

MR - - 0,629 1,591 - - 

Total - - - - 0,541 1,848 

Storlek 0,575 1,739 0,538 1,858 0,53 1,886 

Risk 0,885 1,13 0,885 1,13 0,885 1,13 

Dagligvara 0,892 1,121 0,862 1,16 0,877 1,14 

Energi 0,913 1,095 0,926 1,079 0,918 1,09 

Fastighet 0,715 1,398 0,722 1,384 0,72 1,388 

Finans 0,505 1,98 0,618 1,619 0,542 1,845 

Hårdvara 0,66 1,515 0,705 1,419 0,677 1,478 

Hälsovård 0,601 1,663 0,695 1,438 0,649 1,541 

Material 0,82 1,219 0,818 1,223 0,819 1,222 

Media 0,902 1,109 0,875 1,143 0,896 1,116 

Mjukvara 0,56 1,785 0,658 1,52 0,664 1,507 

Sällanköp 0,731 1,368 0,727 1,376 0,734 1,363 

Telekom 0,786 1,272 0,782 1,28 0,78 1,283 

Tjänst 0,622 1,607 0,666 1,502 0,646 1,549 

Återförsälj 0,898 1,113 0,898 1,113 0,898 1,113 

Tabellen visar variablernas VIF- samt toleransvärden som erhållits från de utförda regressionsanalyserna på de tre CSP-

dimensionerna; miljö, mänskliga rättigheter (MR) samt totalt CSP. 

 

 

 Heteroskedasticitet  

Det är rekommenderat att göra tester på heteroskedasticitet och åtgärda problem av outliers enligt 

Chatterjee och Simonoff (2013). Således utfördes tester i denna studie för att hitta problem som kan 

orsaka heteroskedasticitet. Detta gjordes först med hjälp av ett punktdiagram för att se huruvida det 

uppstod outliers eller inte. Därefter utfördes Cook’s D tester på varje variabel för att se ifall 

variablerna utgjorde betydande influens i regressionsmodellerna. Som tidigare nämnt i metodkapitlet 

bör ett Cook’s D-värde understiga 1 för att variabeln ska kunna användas. Det visades att studiens 

urval hade låga Cook’s D värden, på maximalt 0.08 och variablerna behövde inte flaggas eller 

undersökas närmare. Detta innebär att variablerna inte har negativ influens på regressionsmodellerna, 

vilket i sin tur innebar att ingen variabel behövde uteslutas. 

 

 Autokorrelation och Durbin-Watson test 

Ett annat problem som kan uppstå och som även bör kontrolleras när det gäller regressionsmodeller 

är autokorrelation vilket diskuterats utförligt i metodkapitlet. Kortfattat innebär autokorrelation att 

variabler korrelerar med varandra under en specifik tidpunkt och kan kontrolleras genom ett Durbin-

Watson test. För att autokorrelation inte ska existera ska ett Durbin-Watson värde vara nära 2. Ett 

värde närmare 0 innebär att det finns en positiv autokorrelation och ett värde närmare 4 innebär att 

det finns en negativ autokorrelation mellan variablerna. Det är således ett värde närmare 2 som en 
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forskare efterfrågar vid en regressionsanalys. (Chatterjee och Simonoff, 2013; Chatterjee och Hadi, 

2015).  

 

I regressionstabellerna (tabell 9 till 11) som presenteras under de nästkommande avsnitten visas det 

erhållna Durbin-Watson värdet för varje regression. Det högsta Durbin-Watson värdet som urvalet i 

denna studie fått är 2,236, och det lägsta värdet som urvalet i denna studie fått är 2,004. Därmed 

innebär detta att det inte föreligger någon autokorrelation för studiens modeller.  
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 Regressionsanalyser  

I regressionsanalysen presenteras resultatet från de tre multipla regressionerna som utförts i tabell 9, 

10 och 11 nedan. Resultatet från regressionerna presenteras var för sig med de oberoende variablerna, 

miljö, mänskliga rättigheter samt totalt CSP. Dessa testas utifrån de två beroende variablerna ROA 

och Tobin´s Q. Kontrollvariablerna storlek, risk och branschtillhörighet ingår även i alla utförda 

regressioner.  

 

4.6.1 Miljö som oberoende variabel 

 
Tabell 9. Regressionsanalys med dummyvariabler, ROA som beroende variabel och FIFAF-Miljö som oberoende 

variabel. 

Variabler ROA Tobin's Q 
Oberoende   
Miljö 1,012 (1,005) -0,276 (0,109) * 
   
Kontrollvariabler   
Storlek 9,15E-09 (0) 3,92E-10 (0) 
Risk -0,256 (0,235) -0,012 (0,025) 
   
Intercept 4,759159 (3,881) 2,801 (0,42) *** 
   
Bransch   
Dagligvara 5,202 (7,534) 0,857 (0,815) 
Energi -6,51 (9,082) -0,774 (0,983) 
Fastighet -2,057 (4,364) -1,024 (0,472) * 
Finans 4,095 (5,401) -1,421 (0,585) * 
Hårdvara -13,804 (4,542) ** -0,024 (0,492) 
Hälsovård -17,353 (4,592) *** 1,545 (0,497) ** 
Material -12,51 (5,622) * -0,614 (0,609) 
Media -6,605 (7,491) -0,626 (0,811) 
Mjukvara 2,2 (4,758) -0,617 (0,515) 
Sällanköp 1,245 (4,49) -0,265 (0,486) 
Telekom 5,054 (8,024) -0,027 (0,869) 
Tjänst -0,244 (4,239) -0,773 (0,459) 
Återförsälj 2,566 (7,507) 0,169 (0,813) 
   
R-Square 0,301 0,338 
Adj. R-Square 0,203 0,244 
F 3,048 3,606 
Sig. 0,000 0,000 
N 130 130 
Durbin-Watson 2,236 2,051 

*p <0,05 **p <0,01 ***p <0,001. B-koefficient (standardfel). Tabellen visar ”Oberoende variabler”, ”kontrollvariabler”, 

”Intercept”, ”Bransch” samt statistiska variablerna för R2, justerat R2, F-värde, Signifikans (Sig.) samt Durbin-Watson-

värde. ROA visar regressionen för avkastning för totalt kapital (ROA) som beroende variabel och FIFAF-Miljö som 

oberoende variabel. Tobin’s Q visar regressionen för Tobin’s Q som beroende variabel och FIFAF-Miljö som oberoende 

variabel. 
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Tabell 9 visar regressionsanalysens resultat för både ROA och Tobin’s Q som beroende variabler, 

och där CSP-faktorn miljö är den oberoende variabeln. Denna tabell och regressionsanalys visar 

hypotestester på både hypotes ett och två. Regressionsanalysen testar alltså förhållandet mellan både 

ROA och CSP-poäng i miljö, samt Tobin’s Q och CSP-poäng i miljö. 

 

Resultatet för ROA visar att ”Miljö” saknar en signifikant relation med urvalets finansiella prestation 

i form av ROA. Branscherna ”Hårdvara”, ”Hälsovård” och ”Material” visade dock signifikans på 

nivåerna p <0.01, p <0,001 respektive p < 0.05. Resultatet för Tobin’s Q visar att ”Miljö” har en 

signifikant negativ relation med urvalets finansiella prestation i form av Tobin’s Q och hade en 

signifikansnivå på p < 0.05. Branscherna ”Fastighet”, ”Finans” och ”Hälsovård” visade dock 

signifikans på p <0.05 för både ”Fastighet” och ”Finans” och p <0.01 för ”Hälsovård”. För båda 

regressionsanalyserna saknade kontrollvariablerna en signifikans, däremot visade risk en negativ 

relation och storlek en positiv relation till de båda beroende variablerna. 

 

Determinationskoefficienten, R2, visade sig stark i regressionen, på 30,1 procent för ROA och 33,8 

procent för Tobin’s Q. Durbin-Watson visar ett bra värde på 2,236 för ROA och 2,051 för Tobin’s Q. 
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4.6.2 Mänskliga rättigheter som oberoende variabel 

Tabell 10. Regressionsanalys med dummyvariabler, ROA som beroende variabel och FIFAF-Mänskliga rättigheter som 

oberoende variabel. 

Variabler ROA Tobin's Q 
Oberoende   
Mänskliga rättigheter 0,023 (1,278) -0,361 (0,138) ** 
   
Kontrollvariabler   
Storlek 2,66E-08(0) 1,30E-09 (0) 
Risk -0,256 (0,236) -0,014 (0,025) 
   
Intercept 7,539 (3,714) * 2,751 (0,399) *** 
   
Bransch   
Dagligvara 5,846 (7,697) 1,113 (0,828) 
Energi -7,759 (9,058) -0,607 (0,974) 
Fastighet -2,506 (4,361) -0,881 (0,469) 
Finans 1,526 (4,906) -1,036 (0,528) * 
Hårdvara -15,063 (4,416) *** 0,172 (0,475) 
Hälsovård -19,062 (4,29) *** 1,952 (0,461) *** 
Material -12,27 (5,655) * -0,573 (0,608) 
Media -6,711 (7,64) -0,23 (0,822) 
Mjukvara 0,117 (4,41) 0,208 (0,474) 
Sällanköp 0,953 (4,522) -0,067 (0,486) 
Telekom 3,864 (8,084) -0,08 (0,87) 
Tjänst -1,338 (4,116) -0,506 (0,443) 
Återförsälj 2,483 (7,54) 0,192 (0,811) 
   
R-Square 0,295 0,34 
Adj. R-Square 0,195 0,247 
F 2,958 3,645 
Sig. 0 0 
N 130 130 
Durbin-Watson 2,223 2,004 

*p <0,05 **p <0,01 ***p <0,001. B-koefficient (standardfel). Tabellen visar ”Oberoende variabler”, ”kontrollvariabler”, 

”Intercept”, ”Bransch” samt statistiska variablerna för R2, justerat R2, F-värde, Signifikans (Sig.) samt Durbin-Watson-

värde. ROA visar regressionen för avkastning för totalt kapital (ROA) som beroende variabel och FIFAF-Mänskliga 

rättigheter som oberoende variabel. Tobin’s Q visar regressionen för Tobin’s Q som beroende variabel och FIFAF-

Mänskliga rättigheter som oberoende variabel. 

 
I tabell 10 visas resultatet från regressionsanalyserna för de båda beroende variablerna, ROA och 

Tobin´s Q när den oberoende variabeln är mänskliga rättigheter. Denna regression testar studiens 

båda hypoteser vilket alltså omfattar förhållandet mellan både ROA och CSP-poäng i mänskliga 

rättigheter, samt Tobin’s Q och CSP-poäng i mänskliga rättigheter. 

 

Resultatet för ROA visar i tabell 10 att mänskliga rättigheter inte har något signifikant samband med 

den finansiella prestationen mätt i ROA. Branscherna “Hårdvara” och “Hälsovård” visade dock båda 

en signifikant relation på nivån p <0,001 i ROA regressionen.  Branschen “Material” visade sig också 
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signifikant i regressionen men på nivån p <0,05. Resultatet för Tobin´s Q visar att det finns ett 

signifikant negativt samband med CSP-poäng i mänskliga rättigheter på signifikansnivån p < 0.01. 

Branscherna ”Finans” och ”Hälsovård” visade en signifikans på nivån p <0,001 för “Hälsovård” 

respektive p <0,05 för ”Finans”. För båda regressionsanalyserna saknade kontrollvariablerna en 

signifikans, däremot visade risk en negativ relation och storlek en positiv relation till de båda 

beroende variablerna. 

 

Regressionernas determinationskoefficient, R2, visade ett starkt resultat på 29,5 procent för ROA och 

34 procent för Tobin’s Q. Durbin-Watson visar också på bra värden om 2,223 för ROA samt 2,004 

för Tobin’s Q. 
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4.6.3 Totalt CSP som oberoende variabel 

Tabell 11. Regressionsanalys med dummyvariabler, ROA som beroende variabel och FIFAF-Total som oberoende 

variabel. 

Variabler ROA Tobin's Q 
Oberoende   
Total 0,394 (0,625) -0,193 (0,067)** 
   
Kontrollvariabler   
Storlek 1,37E-08 (0) 2,007E-9 (0) 
Risk −0,254 (0,236) -0,013 (0,025) 
   
Intercept 5,697 (4,024) 2,954 (0,431)*** 
   
Bransch   
Dagligvara 5,697 (4,024) 1,036 (0,816) 
Energi 0,394 (0,625) -0,765 (0,973) 
Fastighet 1,371E-8 (0) -0,976 (0,467)* 
Finans -0,254 (0,236) -1,38 (0,56)* 
Hårdvara 5,132 (7,616)*** 0 (0,482) 
Hälsovård -7,087 (9,085)*** 1,654 (0,475)*** 
Material -2,353 (4,36) -0,577 (0,604) 
Media 2,865 (5,228)* -0,419 (0,807) 
Mjukvara -14,415 (4,499) -0,308 (0,47) 
Sällanköp -18,334 (4,432) -0,177 (0,481) 
Telekom -12,477 (5,642) -0,133 (0,865) 
Tjänst -7,063 (7,535) -0,7 (0,447) 
Återförsälj 0,654 (4,383) 0,177 (0,806) 
   
R-Square 0,298 0,348 
Adj. R-Square 0,198 0,256 
F 2,993 3,772 
Sig. 0,000 0 
N 130 130 
Durbin-Watson 2,220 2,046 

*p <0,05 **p <0,01 ***p <0,001. B-koefficient (standardfel). Tabellen visar ”Oberoende variabler”, ”kontrollvariabler”, 

”Intercept”, ”Bransch” samt statistiska variablerna för R2, justerat R2, F-värde, Signifikans (Sig.) samt Durbin-Watson-

värde. ROA visar regressionen för avkastning för totalt kapital (ROA) som beroende variabel och FIFAF-Total som 

oberoende variabel. Tobin’s Q visar regressionen för Tobin’s Q som beroende variabel och FIFAF-Total som oberoende 

variabel. 

 
I tabell 11 visas resultatet från regressionsanalyserna för de båda beroende variablerna, ROA och 

Tobin´s Q när den oberoende variabeln är FIFAF:s totala CSP-poäng. Denna regression testar 

studiens båda hypoteser vilket alltså omfattar förhållandet mellan både ROA och total CSP-poäng, 

samt Tobin’s Q och total CSP-poäng. Total CSP-poäng är de båda CSP-dimensionerna miljö och 

mänskliga rättigheter adderade tillsammans. 

 

Resultatet för ROA visar i tabell 11 att totalt CSP inte har någon signifikant relation med den 

finansiella prestationen mätt i ROA. Branscherna ”Hårdvara” och ”Hälsovård” visade dock båda en 
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signifikant relation på nivån p <0,001 medan ”Media” visade signifikans på nivån p <0,05 i ROA 

regressionen. Resultatet för Tobin´s Q visar att det finns ett signifikant negativt samband med Total 

CSP-poäng på signifikansnivån p < 0.01. Branscherna ”Fastighet” och ”Finans” visade en signifikans 

på p <0.05, medan ”Hälsovård” visade en signifikans på p <0,001 i Tobin´s Q regressionen. För båda 

regressionsanalyserna saknade kontrollvariablerna risk och storlek en signifikans, däremot visade risk 

en negativ relation och storlek en positiv relation till de båda beroende variablerna. 

 

Regressionernas determinationskoefficient, R2, visar liksom i de två andra regressionerna på ett starkt 

resultat om 29,8 % procent för ROA samt 34,8 % procent för Tobin’s Q. Durbin-Watson visar också 

på bra värden om 2,220 för ROA och 2,046 för Tobin’s Q. 
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5 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en diskussion av resultatet samt egna reflektioner över 

resultatet. Därefter presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag samt studiens slutsats. 

Slutligen presenteras studiens begränsningar samt förslag till vidare forskning. 

 

 Diskussion av resultatet 

Under åren har företag utsatts för ökade regleringar som syftat till att upprätthålla en god hållbarhet i 

samhället samtidigt som företagen ständigt uppmanas att rapportera sitt arbete med detta. I och med 

de ökade regleringarna är det intressant att undersöka om svenska börsnoterade företag som lägger 

ner resurser på CSR-relaterade aktiviteter visar någon inverkan på dess finansiella prestation (CFP). 

Undersökningar kring detta ämne har varit vanligt förekommande under åren. Resultaten har dock 

aldrig visat på något entydigt svar. Ett antal forskare anser sig ha belägg för att det finns ett positivt 

samband (Waddock och Graves, 1997; Preston och O'Bannon, 1997; Margolis et al., 2007), medan 

andra anser sig ha bevis för att det kan vara negativt (Wright och Ferris, 1997; Smith et al., 2007; 

Lima Crisóstomo et al., 2011), neutralt (McWilliams och Siegel, 2000) eller icke-linjärt (Barnett och 

Salomon, 2012). För att undersöka sambandet för de svenska företagen användes både ett 

redovisningsmässigt mått, avkastning på totalt kapital (ROA), samt ett marknadsmässigt mått, 

Tobin´s Q. Detta för att få en djupare analys av sambandet samtidigt som det inte varit vanligt 

förekommande i tidigare studier.  

 

Tidigare forskning som undersökt sambandet mellan social- och finansiell prestation (CSP och CFP) 

har varit svårt att få tag på i en svensk kontext. Detta var något som motiverade valet av studiens 

ämne. En annan anledning till valet av ämnet var det faktum som Hąbek och Wolniak (2013) samt 

Lee, Herold och Yu (2015) diskuterade om, att Sverige är ett land med en hög CSR medvetenhet och 

förståelse för begreppet. Detta har främst berott på att de stora svenska företagen länge tagit ansvar 

för hållbarhet på en frivillig basis innan lagkrav trädde i kraft. Eftersom Sverige är medlem i EU 

kommer även många börsnoterade företag omfattas av det nya EU-direktivet som kräver att företagen 

hållbarhetsrapporterar, vilket också motiverat denna studie (Sveriges Riksdag, 2014). 

 

Genom att samla in data från FIFAF vilket är ett index som Folksam (2013) skapat gavs en stadig 

grund till att undersöka sambandet mellan den sociala- och finansiella prestationen. Med avsikt att 
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besvara studiens syfte och frågeställning formades två hypoteser med tre sub-hypoteser vardera 

utifrån tidigare forskning. Nedan presenteras och diskuteras dessa två hypoteser. 

 

H1: Förhållandet mellan företagens CSP-poäng och företagens finansiella resultat är positivt, 

mätt i Tobin’s Q. 

 

Studiens resultat ger indikationer på att det finns ett negativt signifikant samband mellan företags 

CSP-poäng mätt utifrån FIFAF:s tre dimensioner “Miljö”, “Mänskliga rättigheter” samt “Total”, och 

dess finansiella prestation mätt utifrån Tobin’s Q. Detta visas i tabellerna 9 till 11, vilka besvarar sub-

hypoteserna 1.1, 1.2 och 1.3. 

 

De tre sub-hypoteserna var: 

 

 H1.1: Förhållandet mellan CSP-poäng i miljö och företagens finansiella resultat är positivt. 

 H1.2: Förhållandet mellan CSP-poäng i mänskliga rättigheter och företagens finansiella är 

positivt. 

 H1.3: Förhållandet mellan total CSP-poäng och företagens finansiella resultat är positivt. 

 

Regressionsmodellerna visar en tydlig indikation på att Tobin’s Q som beroende variabel är 

signifikant och har ett negativt samband med CSP som oberoende variabler. Studien har således visat 

att CSP har en negativ inverkan på företags marknadsvärde. Detta innebär konkret att ett ökat CSP 

sänker företags marknadsvärde. Studien gjorde tre analyser, vilka som tidigare nämnts kan ses i tabell 

9 till 11, där dessa analyser jämför det finansiella måttet Tobin’s Q mot CSP-poäng utifrån FIFAF:s 

definition på social prestation (CSP). Dessa tre analyser gjordes inte enbart på ett år, utan gjordes 

över fem år för att få ett långsiktigt perspektiv över sambandet. För det första går det att säga att hela 

hypotes 1 förkastas då resultatet visar en signifikant motsats. För det andra går dessa resultat att 

jämföras med Lima Crisóstomo et al. (2011) som likt denna studie hittade ett negativt samband mellan 

CSP och Tobin’s Q. Förutom Lima Crisóstomo et al. (2011) hittade Wright och Ferris (1997) samt 

Smith et al. (2007) negativa samband mellan CSP och företags marknadsvärde. Det går även att säga 

att denna studie motsäger sig flera andra undersökningar som hittat ett positivt samband mellan 

Tobin’s Q och CSP (King och Lenox, 2001; Choi et al., 2010).  
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Resultatet för denna hypotes och samband kan kopplas samman med den institutionella teorin. Detta 

innebär att anledningen till varför studiens urval fick ett negativt Tobin’s Q kan bero på att företagen 

är tvungna att följa vissa lagar och regler. Företagen kan även bli tvungna att anpassa sig till samhället 

där de är verksamma. Eriksson-Zetterquist (2009) förklarar att institutionell teori handlar om hur 

organisationer påverkas av omgivningen och huruvida organisationerna anpassar sig efter informella 

och formella regler. Detta kan också understödjas med tanke på det nya EU-direktivet som tvingar 

företag att hållbarhetsrapportera, vilket i sin tur tvingar företagen att anpassa sin produktion och sänka 

sina utsläpp. Slutligen kan detta leda till en högre kostnad för företagen som måste utvecklas för att 

anpassa sig inför samhällets lagar och regler. Detta är också i linje med vad Eriksson-Zetterquist 

(2009) menar, att organisationer måste applicera nya synsätt för att passa in i omgivningen.  

 

H2: Förhållandet mellan företagens CSP-poäng och företagens finansiella resultat är positivt, 

mätt i ROA. 

 

Hypotesen som testar om företagens grad av CSP-poäng påverkar dess finansiella prestation mätt i 

ROA tyder inte på något signifikant resultat. Detta gäller för alla tre CSP-dimensionerna; miljö, 

mänskliga rättigheter samt totalt CSP. Det går dock att utläsa från tabell 9, 10 och 11 i resultatkapitlet 

att det finns ett svagt, om än inte signifikant, positivt samband mellan ROA och de tre CSP-

dimensionerna. Eftersom resultatet trots allt visar ett positivt värde går det till en viss del att anta att 

ROA har en svag tendens att öka när CSP-poängen ökar, och inte tvärtom. Dock är resultatet som 

sagt inte signifikant på någon av signifikansnivåerna vilket leder till att det varken går att bekräfta 

eller förkasta hypotesen. 

 

Hypotes 2 bestod av tre sub-hypoteser som testades i varsin regressionsmodell, vilka var:  

 

 H2.1: Förhållandet mellan CSP-poäng i miljö och företagens finansiella resultat är positivt. 

 H2.2: Förhållandet mellan CSP-poäng i mänskliga rättigheter och företagens finansiella 

resultat är positivt. 

 H2.3: Förhållandet mellan total CSP-poäng och företagens finansiella resultat är positivt. 

 

Det går som sagt varken att bekräfta eller förkasta att det finns ett signifikant positivt eller negativt 

samband mellan social prestation (CSP) och finansiell prestation (CFP) i någon av de ovanstående 

hypoteserna. Det neutrala samband som erhållits går dock hand i hand med det Mahoney och Roberts 
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(2007) fick fram när det gäller den totala CSP-poängens relation med ROA. Mahoney och Roberts 

(2007) resultat visade på att när dimensioner av social prestation adderades fick resultatet ett neutralt 

samband. Dock visade de enskilda CSP-dimensionerna i Mahoney och Roberts (2007) studie ett 

signifikant samband med ROA, vilket inte är fallet i denna undersökning. Andra studier som 

undersökt ROA och dess samband med CSP har liksom Mahoney och Roberts (2007) funnit ett 

samband som är positivt (bl. a.: Waddock och Graves, 1997; Preston och O’Bannon, 1997). Med 

tanke på att de båda enskilda CSP-dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter i studiens 

regressionsmodell antar ett positivt värde ger en antydan om att ett positivt samband skulle kunna 

finnas. Det skall dock poängteras att det som tidigare nämndes inte finns någon signifikans i resultatet. 

Dock kan tidigare forskning användas som bakgrund för ett antagande om att ett positivt samband 

finns till en viss del.  

 

McWilliams och Siegel (2000) fann, som tidigare diskuterats, ett neutralt samband i sin studie. Detta 

uppdagade sig dock bara när forskning och utveckling (F&U) användes som en kontrollvariabel. 

Eftersom denna undersökning inte tagit hänsyn till F&U är det svårt att dra några djupa paralleller 

mellan studiens resultat och McWilliams och Siegel (2000). Detta då det är svårt att veta om resultatet 

i denna studie skulle ändras om F&U inkluderades som en kontrollvariabel. Resultatet skulle alltså 

kunna förbli neutralt men även gå åt det negativa eller positiva hållet. Sammanfattningsvis när det 

gäller hypotes 2 med dess tillhörande sub-hypoteser kan en slutsats dras om att resultaten uppvisar 

ett neutralt samband, om dock med en svag antydan till att vara positivt. 

 

5.1.1 Egna reflektioner över resultatet 

Studiens resultat visade att enbart det ena finansiella måttet, Tobin´s Q, hade ett signifikant samband 

med den sociala prestationen. Varför resultatet visade sig signifikant med Tobin´s Q men inte med 

ROA är något som är intressant att reflektera över.   

 

Det är svårt att precisera en specifik anledning till varför sambandet mellan Tobin’s Q och social 

prestation (CSP) blev negativt, dock kan det finnas ett flertal anledningar till detta. En anledning kan 

tänkas vara att företag anpassat sig efter det Friedman (1970) påpekat, att företag endast ska sträva 

för att vara lönsamma. Detta innebär att alla företag strävar efter högsta möjliga lönsamhet men att 

hållbarhetsrapporteringen påverkar företagen och hämmar ett arbete som prioriterar lönsamheten. 

Friedman (1970) menar att företag hjälper samhället genom att nå en högre lönsamhet, utan att behöva 
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hållbarhetsrapportera. Friedman (1970) påpekar även att företag bör kunna vara fria och göra vad 

som krävs för att nå en hög lönsamhet. Detta fungerar dock inte i Sverige och heller inte i länder som 

följer EU:s lagar, då kravet av hållbarhetsrapportering påverkar företagen och hämmar deras frihet. 

Företagen som påverkas av EU-direktivet leder alltså till ett tvingande enligt lag att 

hållbarhetsrapportera och samtidigt göra ett avsteg från strävan efter lönsamheten. Således kan detta 

ha påverkat företagens marknadsvärde och lönsamhet.  

 

En annan anledning lik den tidigare är att de företag som hållbarhetsrapporterar definierar CSR och 

CSP på samma sätt som Carroll (1999). Detta innebär att företagen ska tillverka produkter eller 

tjänster för att sälja med vinst, samtidigt som företagen följer lagar, regler och etiken i samhället. 

Detta kan även jämföras med den institutionella teorin, som innebär att organisationen påverkas av 

omgivningen, samt huruvida både informella och formella regler som existerar följs av organisationen 

enligt Eriksson-Zetterquist (2009). Även här kan EU-direktivet om hållbarhetsrapportering (Sveriges 

Riksdag, 2014) vara en anledning till varför företagen måste följa lagar och regler i Sverige och inom 

EU. Dessa två anledningar om sambandet mellan Tobin’s Q och social prestation (CSP) beror dock 

på det nyligen implementerade EU-direktivet, och således kan detta bara ses kortsiktigt. I ett 

långsiktigt perspektiv kan dock graden av hållbarhetsrapportering antas öka bland alla företag i 

Sverige och istället ge ett positivt resultat. 

 

Resultatet som visade på ett neutralt samband mellan social prestation (CSP) och ROA var en aning 

överraskande med tanke på att större delen av tidigare forskning visat på ett positivt samband (se 

bl.a.: Waddock och Graves, 1997; Preston och O'Bannon, 1997). Något som dock kan vara en 

bakomliggande faktor till studiens resultat är det faktum att tidigare studier ofta utförts i andra länder 

än Sverige. En koppling som kan göras till resultaten är via den institutionella teorin som belyser 

nationella skillnader i företagsstyrning enligt Aguilera och Jackson (2003). Hur företag styrs i 

exempelvis USA och Kanada, vilka är de länder som Mahoney och Roberts (2007) samt Preston och 

O’Bannon (1997) undersökt, behöver inte överensstämma med företagens styrning här i Sverige. 

Genom den ökade regleringen som enbart omfattar företag inom EU skulle detta kunna ge belägg för 

att företag inom EU har ett högre krav på sig att förbättra hållbarhetsrapporteringen än till exempel 

amerikanska företag. Då Sverige enligt Strand et al. (2015) länge ansetts som ett föregångsland 

tillsammans med de andra skandinaviska länderna kan detta också betyda att en mättnad finns av hur 

stort utslag hållbarhetsarbetet ger. Företag som verkar inom länder där CSR inte fått en stor spridning 

skulle antagligen kunna vinna större fördelar med att visa upp ett bra hållbarhetsarbete. Vidare kan 
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detta leda till att resultaten från dessa länder enklare kan visa ett signifikant samband mellan ROA 

och den sociala prestationen (CSP) än här i Sverige.  

 

Ytterligare en anledning till att ett signifikant positivt samband inte erhölls från regressionsmodellen 

skulle kunna ha kopplingar till intressentteorin. Strand et al. (2015) förklarade att en central fråga för 

företag verksamma i Skandinavien är dess intressenter. Genom att försöka tillfredsställa alla 

intressenter som företagen har en interaktion med, vilket Donaldson och Preston (1995) illustrerar 

genom modellen som återfinns i teoriavsnittet, behöver företagen gå ifrån spåret att enbart tänka på 

sitt egna finansiella resultat. Detta kan vara en av anledningarna till att ROA inte uppvisar ett 

signifikant positivt samband för de svenska företagen. I tider där hållbarhetsarbete står högt på 

agendan kan det dock i längden leda till att företagen uppvisar bättre resultat. Antagligen kommer 

företagen som inte anpassar sig till dagens utveckling inom hållbarhet riskera att få ryggen vända av 

sina nuvarande intressenter i framtiden.  

 

 Studiens bidrag och slutsats 

Innan en slutgiltig slutsats dras utifrån undersökningens resultat kommer studiens bidrag och 

trovärdighet diskuteras. Detta för att tydligt förklara vilka bidrag undersökningen kan ge i både ett 

teoretiskt och praktiskt perspektiv. Samtidigt diskuteras studiens trovärdighet för att stärka att det 

resultat som tagits fram går att lita på. 

 

5.2.1 Studiens bidrag 

Studiens syfte, frågeställning samt hypoteser har besvarats, vilket har visat att hypotes 1 förkastats. 

Hypotes 1 visade ett signifikant negativt samband mellan Tobin’s Q och social prestation (CSP), 

vilket var motsatsen till det hypotesen testade. I studiens resultat påvisades även att hypotes 2 varken 

kunde bekräftas eller förkastas. Detta då sambandet mellan ROA och social prestation (CSP) inte 

utgjorde någon signifikant positiv eller negativ relation, utan var närmare neutral. Av denna anledning 

visar denna studie en avvikelse mot tidigare forskning, där en stor del hittat ett positivt samband 

mellan CSP och CFP (Waddock och Graves, 1997; Preston och O'Bannon, 1997; Margolis et al., 

2007). Däremot går studien i linje med den tidigare forskning som hittat ett negativt (Wright och 

Ferris, 1997; Smith et al., 2007; Lima Crisóstomo et al., 2011) och ett neutralt eller icke-linjärt 

samband (McWilliams och Siegel, 2000; Barnett och Salomon, 2012) och bidrar således till att 

verkställa att dessa samband existerar. 
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Studiens resultat kan bidra med en ökande förståelse av den sociala prestationens (CSP) samband 

med den finansiella prestationen (CFP) i en svensk kontext. Tidigare forskning har ofta utförts i ett 

amerikanskt eller ett samlat europeiskt perspektiv, där två vanliga mätmetoder varit antingen i form 

av en tvärsnittsstudie (Smith et al., 2007; Sharfman och Fernando, 2008; Lee, Faff och Langfield-

Smith, 2009) eller en longitudinell studie (Lima Crisóstomo et al., 2011; Barnett och Salomon, 2012; 

Nollet et al., 2016). Till skillnad från de tidigare studierna har denna studie använt en kombination av 

dessa två mätmetoder i enlighet med Peseran och Smith (1995). Studien bidrar således med en ny 

mätmetod och ett annat perspektiv på sambandet mellan CSP och CFP, jämfört med tidigare 

forskning.  Med detta som bakgrund ger denna studie ett teoretiskt bidrag som förklarar hur enbart 

svenska börsnoterade företags grad av social prestation påverkar den finansiella prestationen. Studien 

visar att ett ökat betyg i CSP-poäng påverkar marknadsvärdet, mätt i Tobin´s Q, signifikant negativt. 

Samtidigt finns inget signifikant samband mellan ROA och social prestation för de svenska 

börsnoterade företagen. Dock påvisar ROA en svag tendens till att vara positiv, om än utan någon 

signifikans. Något att påpeka är dock att studiens resultat visar på att en del enskilda branscher skiljer 

sig från den hela massan genom att uppvisa signifikanta negativa eller positiva samband mellan den 

sociala och finansiella prestationen. I och med detta öppnas ett forskningsområde genom denna studie 

där det kan vara intressant att undersöka varför just de branscher som uppvisar signifikanta samband 

skiljer sig från de andra. 

 

Eftersom en paneldata-metod i form av tvärsnittsdesign använts ger studien ett resultat som 

analyserats under en längre tidsperiod. Studien genomfördes utifrån insamlad data mellan åren 2009 

till 2013. Detta innebär att resultatet har fått en större tyngd då flera år påverkat det undersökta 

sambandet. Om enbart ett enda år hade analyserats skulle det vara möjligt att vissa extrema värden 

som inte går i linje med andra år gett en negativ påverkan på resultatet och gjort det icke 

representativt. Utifrån detta får berörda parter av denna studie ett teoretiskt bidrag som analyserat och 

undersökt den sociala prestationens påverkan över en längre tidsperiod. 

 

Det praktiska bidraget som denna undersökning kan bidra med är det faktum att det kan komma att 

visa sig negativt utifrån företagets marknadsvärde att engagera sig i CSR. Som Barnett och Salomon 

(2012) menar kan dock den finansiella prestationen öka på lång sikt när företagen blir bättre med sitt 

CSR-arbete och lyckas skapa ett större förtroende från sina intressenter. Vidare kan studien bidra med 

underlag till de svenska börsnoterade företagen inför det nya EU-direktivet som enligt Sveriges 
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Riksdag (2014) tillämpas för första gången vid årsskiftet 2016/2017. Eftersom 

hållbarhetsrapportering blir skrivet i lag kommer många av de börsnoterade företagen påverkas. 

Genom denna studie ges en fingervisning om hur det finansiella resultatet kan komma att påverkas 

med en högre grad av hållbarhetsarbete för att möta kraven i det nya EU-direktivet. 

 

5.2.2 Studiens trovärdighet 

Studiens trovärdighet bör diskuteras, speciellt kring resultatets och bidragens trovärdighet, då 

resultatet, bidragen och de statistiska analyserna har ett kopplat samband med varandra. Genom en 

positivistisk forskningsfilosofi valdes en deduktiv ansats och därav användes tidigare forskning som 

grund för denna studies undersökning, vilket utökade lärdomen om begreppen som används i studien. 

Ur tidigare forskning upptäcktes även korrekta metoder som påverkade valen av statistiska modeller 

som sedan bidrog till studiens resultat. Med tanke på detta går det att argumentera om att de statistiska 

modellerna, studiens resultat samt bidragen har en hög trovärdighet. Som tidigare nämnt har tidigare 

forskning även rekommenderat en longitudinell metod (Waddock och Graves, 1997; Nollet et al., 

2016) vilket användes i denna studie, och av den anledningen har resultatet och analyserna fått en 

större tyngd. Studien använde även ett välgjort index för att få fram den statistiska datan för den 

sociala prestationen (CSP), samt att detta kompletterades med tidigare forskning kring begreppen 

CSP och CFP. Då begreppen har definierats väl i denna studie kan både reliabiliteten samt validiteten 

styrkas.  

 

För att en studie ska kunna anses ha en god validitet bör forskningsresultatet gå att generalisera till 

andra människor, företag och länder. Ibland kan forskningsresultatet dock inte vara representativt, 

vilket kan bero på problem med åtkomst av data. (Smith, 2015). Vid utförandet av studien fanns 

tillgång till all data för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning, med god reliabilitet och 

begreppsvaliditet. De datakällor som använts har stämt överens med studiens definitioner av social- 

och finansiell prestation (CSP och CFP). Studien kan även generalisera och dra slutsatser till företag 

utanför studiens population då studiens population och urval utgår från FIFAF från år 2009 till 2013. 

Då FIFAF består av en stor mängd företag av olika storlekar och som är verksamma i olika branscher 

undersöks de flesta branscher och företagsstorlekar. Således ökar förmågan till att generalisera och 

dra slutsatser om det erhållna resultatet i ett större perspektiv under en längre period än enbart ett år 

i Sverige. Det går troligtvis även att generalisera studiens resultat utanför Sverige, exempelvis i 

Skandinavien där CSR har varit lika framgångsrikt som i Sverige (Strand et al., 2015).  I och med det 
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nya EU-direktivet går det även att säga att länder som omfattas av detta direktiv har liknande regler 

och därmed följer EU:s lagar, vilket innebär att denna studies resultat torde kunna generaliseras till 

EU-länderna. Däremot är det svårt utifrån denna studie att fastställa ifall det verkligen går att applicera 

studiens resultat till länder utanför Skandinavien. Detta beror på som tidigare nämnts, att utöver EU-

direktivet som tillämpas på samma sätt i alla EU-länder, är resterande nationella lagar och regler olika 

beroende på land och samhällskultur.  

 

Ett annat kriterium för att studien skall hålla en god trovärdighet är att det faktum att den skall vara 

möjlig att replikera. Med detta menar Smith (2015) att andra forskare skall ha möjligheten att utföra 

samma typ av studie och erhålla ett liknande resultat. För att det skall vara möjligt behövs både ett 

tydligt tillvägagångssätt vara beskrivet samtidigt som den analyserade datan skall vara tillgänglig för 

andra forskare. Genom ett metodavsnitt där varje del av studien och dess metoder beskrivits väl bör 

det vara tämligen okomplicerat att följa studiens tillvägagångssätt. I studien ingår även en stor del 

data som är offentlig för allmänheten som underlag, bland annat i form av FIFAF samt företagens 

årsredovisningar. En del av den finansiella datan som hämtats har dock krävt tillgång till databaserna 

Retriever och Datastream, vilka erhållits genom högskolors nätverk. Även om det krävs ett konto för 

att komma åt dessa databaser är de dock lättillgängliga för utomstående att få tag på utan kostnad 

genom högskolor och universitet. 

 

5.2.3 Slutsats 

Syftet med studien var att utreda om det fanns något samband mellan svenska börsnoterade företags 

finansiella prestation och hur företagen betygsatts utifrån deras engagemang i aktiviteter som rör 

företagens sociala ansvarstaganden (CSR). Den finansiella prestationen (CFP) mättes i form av 

avkastning på totalt kapital (ROA) samt Tobin’s Q. Den sociala prestationen (CSP) mättes utifrån 

företags totala CSP-poäng samt utifrån de två enskilda dimensionerna miljö och mänskliga 

rättigheter. Studiens resultat gav indikationer på att Tobin’s Q har ett signifikant negativt samband 

med samtliga CSP-mått inom signifikansnivåerna p <0,05 för miljö och totalt CSP, samt p <0,01 för 

mänskliga rättigheter. Resultatet visade dock på ett icke signifikant samband mellan ROA och alla de 

tre CSP-måtten. 

 

Utifrån det erhållna resultatet från studien ges alltså en antydan om att graden av en ökad social 

prestation (CSP) har en negativ effekt på den finansiella prestationen (CFP), mätt utifrån Tobin´s Q. 
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Detta låg i linje med resultatet som bland annat Lima Crisóstomo et al. (2011) fann, det vill säga ett 

negativt samband mellan CSP och Tobin’s Q. Dock motsäger resultatet flera andra undersökningar 

som hittat ett positivt samband mellan CSP och Tobin’s Q (King och Lenox, 2001; Choi et al., 2010). 

Varför resultatet visade sig negativt i denna undersökning förklaras med hjälp av den institutionella 

teorin. Aguilera och Jackson (2003) hävdar att den institutionella teorin kan användas för att förstå 

nationella skillnader genom bland annat lagar och regleringar. Då tidigare forskning inte utförts i 

Sverige kan en del av resultatet förklaras av dessa nationella skillnader. Det nya EU-direktivet 

kommer exempelvis kräva att fler företag hållbarhetsrapporterar i Sverige. Detta kan samtidigt 

komma att leda till ökade kostnader för svenska företag som hämmar den finansiella prestationen 

jämfört med företag i andra länder. 

 

När det gäller ROA pekar resultatet på ett icke signifikant samband mellan social prestation (CSP) 

och finansiell prestation (CFP). Resultatet visade dock en svag indikation på att sambandet med en 

större sannolikhet är positivt och inte negativt, om än utan signifikans. Resultatet går emot vad många 

av tidigare forskare kommit fram till (se bl.a.: Waddock och Graves, 1997; Preston och O'Bannon, 

1997), även om det gick i linje med det Mahoney och Roberts (2007) menade, att den totala CSP-

poängen har ett neutralt samband med CFP. Varför detta resultat erhölls kan diskuteras utifrån både 

den institutionella teorin samt intressentteorin. Strand et al. (2015) menar att Sverige och övriga 

Skandinavien under en längre tid setts som ledande inom hållbarhet samtidigt som företag i detta 

geografiska område ofta ser efter sina intressenter mycket väl. Detta kan betyda att svenska 

börsnoterade företag har tagit ett kliv ifrån Friedmans (1970) teori om att enbart verka för att 

vinstmaximera. Vidare kan detta vara orsaken till att resultatet inte uppvisar något signifikant 

samband i Sverige mellan CSP och CFP jämfört med andra länder där hållbarhetsutvecklingen inte 

är lika långt framme. 

 

Sett till de enskilda branscherna fanns det dock ett antal som uppvisade ett signifikant positivt eller 

negativt samband mellan den sociala och finansiella prestationen. Hårdvara- samt 

hälsovårdsbranschen var de två branscherna som visade på ett signifikant negativt samband mellan 

ROA och alla tre CSP-dimensioner. När det gäller Tobin´s Q uppvisade däremot hälsovårdsbranschen 

ett signifikant positivt samband med de tre CSP dimensionerna, medan finansbranschen uppvisade 

ett signifikant negativt samband. Att branscher skiljer sig från varandra gällande sambandet mellan 

social samt finansiell prestation var något som Ullman (1985) i enlighet med Waddock och Graves 

(1997) menade. Samtidigt visade Folksams riskanalys att ingen av de branscher som visade 
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signifikanta negativa samband hade de högsta riskerna. Dessa branscher hamnar istället på medel till 

en låg risk, vilket är ett intressant ämne att forska vidare i för att förklara varför just dessa branscher 

visar på negativa samband. 

 

Avslutningsvis tyder studiens resultat alltså på att graden av CSP-poäng som erhållits från FIFAF 

inte har någon signifikant positiv påverkan på den finansiella prestationen för de svenska 

börsnoterade företagen. För att svara på studiens primära fråga; ” leder socialt ansvarstagande till 

bättre lönsamhet?” går det således att säga att socialt ansvarstagande inte leder till bättre lönsamhet 

när det gäller marknadsvärde (Tobin’s Q). Däremot går det inte att säga något angående lönsamhet i 

form av avkastning på totalt kapital (ROA) då resultatet inte var signifikant, utan enbart visade en 

svag indikation på ett positivt samband. 

 

 

 Studiens begränsningar 

I metodkapitlet diskuterades studiens förhållningssätt till de olika kvalitetskriterierna som existerar 

men det är också viktigt att föra fram de kritiska röster som finns angående kvantitativ forskning. Den 

kvantitativa forskningen har fått utstå en del kritik från framförallt forskare som förespråkar den 

kvalitativa metoden enligt Bryman och Bell (2013) samt Smith (2015). Denna kritik ligger till grund 

för att analysera både studiens inneboende begränsningarna samt hur några av dessa begränsningar 

överkommits, vilket diskuteras nedan. 

 

En typ av kritik som många gånger riktas mot kvantitativa studier är hur mätprocessen i studier ofta 

anses innehålla en konstgjord och felaktig känsla av precision samt riktighet (Bryman och Bell, 2013; 

Smith, 2015). Det vill säga hur riktig reliabiliteten och validiteten i studien är, och ifall studien mäter 

utifrån samma definitioner som tidigare forskning använt sig av (Smith, 2015). I denna studie 

definieras varje variabel på samma sätt som tidigare forskning och dessutom används källor från 

topprankade vetenskapliga journaler vilket ökar studiens reliabilitet och validitet.   

 

Ibland anses kvantitativ forskning innehålla ett för stort förtroende för mätinstrument och 

mätprocedurer vilket resulterar i att kontakten mellan forskning och vardag riskerar att gå förlorad 

(Bryman och Bell, 2013; Smith, 2015). Med detta innebär att stor vikt ofta läggs på att utforma 

mätinstrument till olika former av datainsamlingar eller ta för givet att vissa mätinstrument och 

datakällor är pålitliga. I denna studie har sekundärdata från Datastream, Retriever samt Folksam Index 
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för ansvarsfullt företagande för åren 2009 till 2013 använts. Sekundärdata från dessa källor bör vara 

trovärdig och korrekt, däremot är det svårt för oss att bekräfta detta. För analysering av denna 

sekundärdata användes programmet SPSS som mätinstrument. I SPSS analyserades varje rad och 

kolumn för att säkerställa att all data överförts korrekt från Excel till SPSS, samtidigt som flera 

analyser gjordes för att säkerställa att datan var korrekt överförd.  

 

Eftersom studien använder en paneldata metod i form av tvärsnittsdesign kommer även kritik för 

dessa typer av studier tas upp. Kritik mot tvärsnittsstudier är att vissa företag som finns i en databas 

kanske inte finns i en annan, då vissa företag försvunnit av någon anledning förklarar Smith (2015). 

Anledningen kan vara att dessa försvunna företag kan ha avnoterats, köpts upp eller slagits ihop med 

ett annat företag menar Smith (2015). Under arbetets gång med denna studie har den insamlade datan 

noggrant kontrollerats och bearbetats vid insamling för att endast jämföra med företag som finns i 

alla upplagor av FIFAF under studiens valda tidsperiod. Smith (2015) förklarar att en annan typ av 

kritik som tvärsnittsstudier får är att datan kan vara inkomplett, vilket innebär att vissa variabler eller 

finansiell information inte finns tillgänglig i databaserna där datan samlas in. Smith (2015) menar 

alltså att vissa företag i en viss databas kan sakna specifika variabler eller finansiell information som 

resterande företag har. I denna studies fall har databaser och index kontrollerats för att bekräfta att all 

data som används vid den statistiska analysen är tillgänglig och går att använda, i detta fall har alla 

företag i urvalet haft data för både ROA och Tobin’s Q. En annan kritik mot tvärsnittsstudier är att 

data kan frånvara, producera diskontinuiteter för datainsamling eller vara inkonsekvent (Smith, 

2015). Detta är sant och är något som begränsar denna studie, med tanke på att antalet företag i 

studiens urval minskade från 171 till 130, samt att data endast kunde användas från åren 2009, 2011 

och 2013, då FIFAF endast publicerats vartannat år. 

 

En annan begränsning som kunnat påverka studien är bortfallen av företagen i de ingående 

branscherna. Till en början ingick 16 olika branscher i studien men efter att ett antal företag föll bort 

från studien av olika anledningar ledde detta även till att två branscher föll bort, vilket reducerade 

antalet representerade branscher till 14 stycken. Samtidigt är en annan begränsning att vissa branscher 

i urvalet bara innehöll ett fåtal företag medan andra uppgick mot tjugotalet. När fler företag finns 

representerade i en bransch ger resultatet en bättre fingervisning av hur branschen ser ut i helhet. När 

det dock endast ingår ett fåtal företag i branscherna är det mer sannolikt att individuella säregenhet 

ger större utslag på resultatet. 
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 Förslag till vidare forskning 

Under bearbetningen av studien har ett antal tankar och idéer om vidare forskning inom ämnet väckts. 

I detta avsnitt förs några av dessa idéer och tankar fram som kan anses vara intressanta att undersöka 

för att bygga vidare på och utveckla förståelsen av det ämne som denna studie behandlar. 

 

Ett förslag till vidare forskning är att använda den senaste upplagan av Folksam Index för ansvarsfullt 

företagande, vilket ges ut i slutet av 2016. Enligt Folksam (2016) är denna upplaga en ny och 

förbättrad version av indexet och kan således bestå av bättre uppgifter än de tidigare versionerna. Det 

vore således intressant att se nya studier som använt den nya upplagan och se vilka skillnader den har 

från tidigare studier och denna studie. Då CSR-arbete är i ett fortsatt växande stadie kommer denna 

typ av studier även bli vanligare.  

 

I och med det nya EU-direktivet som enligt Sveriges Riksdag (2014) tillämpas för första gången det 

räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016 vore det intressant att studera effekterna 

av detta. Genom att utföra en undersökning en tid efter implementeringen av direktivet och jämföra 

resultatet mot innan det verkställdes, kan en antydan ges om dess betydelse. Det vore intressant att få 

reda på om sambandet fortfarande skulle visa sig neutralt mellan social prestation (CSP) och ROA, 

samt om sambandet mellan CSP och Tobin´s Q fortfarande skulle vara signifikant negativt. Eftersom 

många av de svenska börsnoterade företagen omfattas av detta EU-direktiv, kan det samtidigt 

motivera till att utföra en sådan studie. 

 

Denna studie hade en population på 171 företag och ett urval på 130 av dessa företag, med 390 

observationer från olika branscher och storlekar. Detta kan anses representera Sverige och i viss mån 

även Skandinavien, som tidigare diskuterats om. Däremot hade en större population, ett större urval 

samt en mindre mängd bortfall kunnat utgöra en större representation. En större mängd företag i olika 

branscher från flera länder i denna studie skulle bidragit till en större generalisering, både över ett 

land men även över en världsdel som exempelvis Europa. Däremot måste forskaren vara medveten 

om att det kan bli en dyr och tidskrävande process (Smith, 2015). Detta kan dock även vara intressant 

att studera efter EU-direktivet, med tanke på att fler företag påverkas av direktivet och tvingas 

hållbarhetsrapportera. 

 

Vidare vore det intressant med en ny studie som jämför sambandet mellan social prestation (CSP) 

och finansiell prestation (CFP) utifrån enskilda år. I denna studie studerades åren 2009 till 2013 
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genom att beräkna ett genomsnittsvärde för alla ingående variabler. Det vill säga, CSP-poängen från 

FIFAF och alla finansiella variabler är ett genomsnitt över alla åren. Genom att studera dessa år var 

för sig och sedan dra kopplingar till hur resultaten utvecklar sig skulle ge en djupare förståelse om 

hur sambandet ter sig och eventuellt skiftar mellan åren. Samtidigt skulle det vara intressant att 

undersöka om de branscher som enligt Folksam (2013) löper de största verksamhetsriskerna angående 

hållbarheten också ökar sin sociala prestation över åren för att möta dessa risker. 

 

 

  



77 

 

 

 

Källförteckning 
 

Trycka källor 

Aguilera, R. V., och Jackson, G. (2003). The cross-national diversity of corporate governance: 

Dimensions and determinants. Academy of management Review, 28(3), 447-465. 

 

Anderson, R. C., och Reeb, D. M. (2003). Founding‐ family ownership and firm performance: 

evidence from the S&P 500. The journal of finance, 58(3), 1301-1328. 

 

Aupperle, K. E., Carroll, A. B., och Hatfield, J. D. (1985). An empirical examination of the 

relationship between corporate social responsibility and profitability. Academy of management 

Journal, 28(2), 446-463.  

 

Barnett, M. L. (2007). Stakeholder influence capacity and the variability of financial returns to 

corporate social responsibility. Academy of Management Review, 32(3), 794-816. 

 

Barnett, M. L., och Salomon, R. M. (2012). Does it pay to be really good? Addressing the shape of 

the relationship between social and financial performance. Strategic Management Journal, 33(11), 

1304-1320. 

 

Bell, E., Bryman, A. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Stockholm: Liber AB. 

 

Bowen, H. R. (1953). Social responsibility of the businessman. New York: Harpers and Brothers. 

 

Bowerman, B. L., och O'Connell, R. T. (1990). Linear statistical models: An applied approach. 

Brooks/Cole. 

 

Brammer, S., Jackson, G., och Matten, D. (2012). Corporate social responsibility and institutional 

theory: New perspectives on private governance. Socio-Economic Review, 10(1), 3-28. 

 

Brammer, S. J., och Pavelin, S. (2006). Corporate reputation and social performance: The importance 

of fit. Journal of Management Studies, 43(3), 435-455. 

 

Campbell, J. L. (2007). Why would corporations behave in socially responsible ways? An 

institutional theory of corporate social responsibility. Academy of management Review, 32(3), 946-

967. 

 

Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of 

management review, 4(4), 497-505. 

 

Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. Business 

And Society, 38(3), 268-295. doi:10.1177/000765039903800303 



78 

 

 

 

 

Chatterjee, S., och Hadi, A. S. (2015). Regression analysis by example. John Wiley & Sons. 

 

Chatterjee, S., och Simonoff, J. S. (2013). Handbook of regression analysis (Vol. 5). John Wiley & 

Sons. 

 

Choi, J. S., Kwak, Y. M., och Choe, C. (2010). Corporate social responsibility and corporate financial 

performance: Evidence from Korea. Australian journal of management, 35(3), 291-311. 

 

Chung, K. H., och Pruitt, S. W. (1994). A simple approximation of Tobin's q. Financial management, 

70-74. 

 

Clarkson, M. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social 

performance. Academy of management review, 20(1), 92-117. 

 

Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. 

Corporate social responsibility and environmental management, 15(1), 1-13. 

 

Deegan, C., och Unerman, J. (2011). Financial accounting theory. Maidenhead: Mc Graw-Hill 

Education. 

 

De Veaux, R. D., Velleman, P., Bock, D. E. (2015). Stats: Data and Models, Global Edition. Pearson. 

 

Donaldson, T., och Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, 

evidence, and implications. Academy of management Review, 20(1), 65-91. 

 

Eriksson-Zetterquist, U. (2009). Institutionell teori–idéer, moden, förändring. Liber AB 

 

EY (2015), Hur påverkas svenska bolag av det nya EU-direktivet om icke-finansiell och 

mångfaldsinformation?. Hämtad 2016-09-12, från 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-CCASS-manfaldsinformation/$FILE/EY-CCaSS-

Lagforslaget-om-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy.pdf 

 

Folksam (2009), Index för ansvarsfullt företagande 2009. Hämtad 2016-09-12, från 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/36/DB/wkr0013.pdf  

 

Folksam (2011), Index för ansvarsfullt företagande 2011. Hämtad 2016-09-12, från 

https://www.folksam.se/media/index-2011_tcm5-23550.pdf  

 

Folksam (2013), Index för ansvarsfullt företagande 2013. Hämtad 2016-09-12, från 

http://www.folksam.se/media/index-2013-11-15_tcm5-19597.pdf  

 

Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-CCASS-manfaldsinformation/$FILE/EY-CCaSS-Lagforslaget-om-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-CCASS-manfaldsinformation/$FILE/EY-CCaSS-Lagforslaget-om-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/36/DB/wkr0013.pdf
https://www.folksam.se/media/index-2011_tcm5-23550.pdf
http://www.folksam.se/media/index-2013-11-15_tcm5-19597.pdf


79 

 

 

 

 

Freeman, R. E., Wicks, A. C., och Parmar, B. (2004). Stakeholder theory and “the corporate objective 

revisited”. Organization science, 15(3), 364-369. 

 

Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York 

Times. Hämtad 2016-09-21, från http://www.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf  

 

Frooman, J. (1997). Socially irresponsible and illegal behavior and shareholder wealth a meta-

analysis of event studies. Business och society, 36(3), 221-249. 

 

Garriga, E., och Melé, D. (2004). Corporate social responsibility theories: Mapping the territory. 

Journal of business ethics, 53(1-2), 51-71. 

 

Godfrey, P. C., Merrill, C. B., och Hansen, J. M. (2009). The relationship between corporate social 

responsibility and shareholder value: An empirical test of the risk management hypothesis. Strategic 

Management Journal, 30(4), 425-445. 

 

Graves, S. B., och Waddock, S. A. (1994). Institutional owners and corporate social performance. 

Academy of Management journal, 37(4), 1034-1046. 

 

Gray, R., Owen, D., och Maunders, K. (1987). Corporate social reporting: Accounting and 

accountability. Prentice-Hall International. 

 

Griffin, J. J., och Mahon, J. F. (1997). The corporate social performance and corporate financial 

performance debate twenty-five years of incomparable research. Business och Society, 36(1), 5-31. 

 

Hąbek, P., och Wolniak, R. (2013). European Union regulatory requirements relating to Sustainability 

Reporting. The case of Sweden. Zeszyty Naukowe/Akademia Morska w Szczecinie. 

 

Hart, T. A., och Sharfman, M. (2012). Assessing the concurrent validity of the revised Kinder, 

Lydenberg, and Domini corporate social performance indicators. Business and Society, 

0007650312455793. 

 

Homayoun, S. (2012). Internet corporate reporting disclosure and transparency (Doctoral 

dissertation, Luleå tekniska universitet). 

 

Kang, K. H., Lee, S., och Yoo, C. (2016). The effect of national culture on corporate social 

responsibility in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, 28(8). 

 

King, A. A., och Lenox, M. J. (2001). Does it really pay to be green? An empirical study of firm 

environmental and financial performance: An empirical study of firm environmental and financial 

performance. Journal of Industrial Ecology, 5(1), 105-116. 

http://www.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf


80 

 

 

 

 

Klerk, M. D., Villiers, C. d., och Staden, C. v. (2015). The influence of corporate social responsibility 

disclosure on share prices. Pacific Accounting Review (Emerald Group Publishing Limited), 27(2), 

208-228. doi:10.1108/PAR-05-2013-0047  

 

KPMG (2013), KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting. Hämtad 2016-06-20, från  

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-

responsibility/Documents/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2013.pdf 

 

Kuhlman, T., och Farrington, J. (2010). What is sustainability?. Sustainability, 2(11), 3436-3448. 

 

Körner, S., och Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Laplume, A. O., Sonpar, K., och Litz, R. A. (2008). Stakeholder theory: Reviewing a theory that 

moves us. Journal of management, 34(6), 1152-1189. 

 

Lee, D. D., Faff, R. W., & Langfield-Smith, K. (2009). Revisiting the vexing question: does 

superior corporate social performance lead to improved financial performance?. Australian Journal 

of Management, 34(1), 21-49. 

 

Lee, K. H., Herold, D. M., & Yu, A. L. (2015). Small and medium enterprises and corporate social 

responsibility practice: A Swedish perspective. Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management. 

 

Lima Crisóstomo, V., de Souza Freire, F., och Cortes de Vasconcellos, F. (2011). Corporate social 

responsibility, firm value and financial performance in Brazil. Social Responsibility Journal, 7(2), 

295-309. 

 

Liston-Heyes, C., och Ceton, G. (2009). An Investigation of Real versus Perceived CSP in S&P-500 

Firms. Journal of Business Ethics, (2). 283. 

 

Mahoney, L., och Roberts, R. W. (2007). Corporate social performance, financial performance and 

institutional ownership in Canadian firms. Accounting Forum, 31233-253. 

doi:10.1016/j.accfor.2007.05.001 

 

Margolis, J. D., Elfenbein, H. A., och Walsh, J. P. (2007). Does it pay to be good? A meta-analysis 

and redirection of research on the relationship between corporate social and financial performance. 

Ann Arbor, 1001, 48109-1234. 

 

Margolis, J. D., och Walsh, J. P. (2003). Misery loves companies: Rethinking social initiatives by 

business. Administrative science quarterly, 48(2), 268-305. 

 

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-responsibility/Documents/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2013.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-responsibility/Documents/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2013.pdf


81 

 

 

 

Mattingly, J. E., och Berman, S. L. (2006). Measurement of corporate social action discovering 

taxonomy in the Kinder Lydenburg Domini ratings data. Business and Society, 45(1), 20-46. 

 

McWilliams, A., och Siegel, D. (2000). Corporate Social Responsibility and Financial Performance: 

Correlation or Misspecification?. Strategic Management Journal, (5). 603. 

 

McWilliams, A., och Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm 

perspective. Academy of management review, 26(1), 117-127. 

 

McWilliams, A., Siegel, D. S., och Wright, P. M. (2006). Corporate social responsibility: Strategic 

implications. Journal of management studies, 43(1), 1-18. 

 

Menard, S. (2002). Applied logistic regression analysis (No. 106). Sage. 

 

Moura-Leite, R. C., och Padgett, R. C. (2011). Historical background of corporate social 

responsibility. Social Responsibility Journal, 7(4), 528-539. 

 

Nollet, J., Filis, G., och Mitrokostas, E. (2016). Corporate social responsibility and financial 

performance: A non-linear and disaggregated approach. Economic Modelling, 400. 

doi:10.1016/j.econmod.2015.09.019 

 

Penttinen, M., Rummukainen, A., och Mikkola, J. (2011). Profitability, liquidity and solvency of 

wood harvesting contractors in Finland. Small-scale Forestry, 10(2), 211-229. 

 

Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous 

panels. Journal of econometrics, 68(1), 79-113. 

 

Preston, L. E., och O'Bannon, D. P. (1997). The corporate social-financial performance relationship. 

Business and society, 36(4), 419. 

 

Rodriguez-Fernandez, M. (2016). Social responsibility and financial performance: The role of good 

corporate governance. Business Research Quarterly, 19(2), 137-151. doi:10.1016/j.brq.2015.08.001 

 

Roman, R. M., Hayibor, S., och Agle, B. R. (1999). The relationship between social and financial 

performance repainting a portrait. Business och Society, 38(1), 109-125. 

 

Saunders, M. N. (2016). Research methods for business students, 7/e. Pearson Education India. 

 

Semenova, N. A., Hassel, L. A., Nilsson, H. A., och Umeå universitet, S. O. (2010). The value 

relevance of environmental and social performance: evidence from Swedish SIX 300 companies. The 

Finnish Journal Of Business Economics, 265. 

 



82 

 

 

 

Sharfman, M. (1996). The construct validity of the Kinder, Lydenberg och Domini social 

performance ratings data. Journal of Business Ethics, 15(3), 287-296. 

 

Sharfman, M. P., & Fernando, C. S. (2008). Environmental risk management and the cost of capital. 

Strategic management journal, 29(6), 569-592. 

 

Smith, M. (2015). Research methods in accounting. Sage 

 

Smith, M., Yahya, K., och Marzuki Amiruddin, A. (2007). Environmental disclosure and 

performance reporting in Malaysia. Asian Review of Accounting, 15(2), 185-199. 

 

Strand, R. (1983). A systems paradigm of organizational adaptations to the social environment. 

Academy of Management Review, 8(1), 90-96. 

 

Strand, R., Freeman, R. E., och Hockerts, K. (2015). Corporate social responsibility and sustainability 

in Scandinavia: An overview. Journal of Business Ethics, 127(1), 1-15. 

 

Suojanen, W. W. (1954). Accounting theory and the large corporation. The Accounting 

Review, 29(3), 391-398. 
 

Tobin, J. (1969). A general equilibrium approach to monetary theory. Journal of money, credit and 

banking, 1(1), 15-29. 

 

Turban, D. B., och Greening, D. W. (1997). Corporate social performance and organizational 

attractiveness to prospective employees. Academy of management journal, 40(3), 658-672. 

 

Ullmann, A. A. (1985). Data in search of a theory: A critical examination of the relationships among 

social performance, social disclosure, and economic performance of US firms. Academy of 

management review, 10(3), 540-557. 

 

Waddock, S. A., och Graves, S. B. (1997). The corporate social performance-financial performance 

link. Strategic management journal, 303-319. 

 

Wartick, S. L., och Cochran, P. L. (1985). The evolution of the corporate social performance model. 

Academy of management review, 10(4), 758-769. 

 

Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of management review, 16(4), 

691-718. 

 

Wright, P., och Ferris, S. P. (1997). Research notes and communications agency conflict and 

corporate strategy: the effect of divestment on corporate value. Strategic management journal, 18, 

77-83. 

 



83 

 

 

 

Yermack, D. (1996). Higher market valuation of companies with a small board of directors. Journal 

of financial economics, 40(2), 185-211. 

 

Elektroniska källor 

Carrots and sticks (2016), About Carrots and Sticks. Hämtad 2016-09-12, från 

http://www.carrotsandsticks.net/about-carrots-and-sticks/ 

 

Folksam (2016), Hur ansvarsfullt är din bransch? - Folksam. Hämtad 2016-10-11, från 

http://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/miljo-och-ansvar/ansvarsfullt-foretagande  

 

KPMG (2016), Krav på hållbarhetsrapportering från och med 2017. Hämtad 2016-09-20, från 

https://home.kpmg.com/se/sv/home/nyheter-rapporter/2016/03/krav-pa-hallbarhetsrapportering-

fran-1-juli.html 

 

Nasdaq OMX Nordic. (2016). Nasdaq Nordic Market Model 2016:05. Hämtad 2016-10-19, från 

http://business.nasdaq.com/Docs/INET-Nordic-Market-Model.pdf 

 

Network for Business Sustainability. (2015). MSCI KLD Scores. Hämtad 2016-10-20, från 

http://nbs.net/knowledge/kld-scores/ 

 

Svenskt näringsliv (2016), CSR - ansvarsfullt företagande. Hämtad 2016-09-12, från 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/ 

  

Sveriges Riksdag (2014), Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 2014:45. 

Hämtad 2016-09-12, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/departementsserien/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och_H2B445/html 

 

FN (2016), What is UN Global Compact? Hämtad 2016-09-21, från 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc 

 

FN (1999), SECRETARY-GENERAL PROPOSES GLOBAL COMPACT ON HUMAN RIGHTS, 

LABOUR, ENVIRONMENT, IN ADDRESS TO WORLD ECONOMIC FORUM IN DAVOS. Hämtad 

2016-09-21, från http://www.un.org/press/en/1999/19990201.sgsm6881.html  

http://www.carrotsandsticks.net/about-carrots-and-sticks/
http://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/miljo-och-ansvar/ansvarsfullt-foretagande
https://home.kpmg.com/se/sv/home/nyheter-rapporter/2016/03/krav-pa-hallbarhetsrapportering-fran-1-juli.html
https://home.kpmg.com/se/sv/home/nyheter-rapporter/2016/03/krav-pa-hallbarhetsrapportering-fran-1-juli.html
http://business.nasdaq.com/Docs/INET-Nordic-Market-Model.pdf
http://business.nasdaq.com/Docs/INET-Nordic-Market-Model.pdf
http://business.nasdaq.com/Docs/INET-Nordic-Market-Model.pdf
http://nbs.net/knowledge/kld-scores/
http://nbs.net/knowledge/kld-scores/
http://nbs.net/knowledge/kld-scores/
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/departementsserien/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och_H2B445/html#totop
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/departementsserien/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och_H2B445/html#totop
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/departementsserien/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och_H2B445/html#totop
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
http://www.un.org/press/en/1999/19990201.sgsm6881.html


84 

 

 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Urval 

N Företag Bransch Sektor 
 

N Företag Bransch Sektor 

1 AarhusKarlshamn Dagligvara Mid 
 

42 Fingerprint Cards Hårdvara Small 

2 Acando Mjukvara Small 
 

43 G&L Beijer Tjänster Mid 

3 Active Biotech Hälsovård Mid 
 

44 Getinge Hälsovård Large 

4 Addnode Mjukvara Small 
 

45 Gunnebo Tjänster Mid 

5 Alfa Laval Kapitalvara Large 
 

46 Haldex Kapitalvara Mid 

6 Anoto Group Hårdvara Small 
 

47 HEBA Fastighet Mid 

7 Assa Abloy Kapitalvara Large 
 

48 Hexagon Hårdvara Large 

8 Atlas Copco Kapitalvara Large 
 

49 Hexpol Kapitalvara Mid 

9 Atrium Ljungberg Fastighet Large 
 

50 HiQ International Mjukvara Mid 

10 Avanza Finans Mid 
 

51 HMS Networks Hårdvara Small 

11 Axfood Dagligvara Large 
 

52 Hufvudstaden Fastighet Large 

12 Beijer Alma Kapitalvara Mid 
 

53 Husqvarna Sällanköp Large 

13 Beijer Electronics Kapitalvara Small 
 

54 Industrial & Financial 

Systems 

Mjukvara Mid 

14 Betsson Sällanköp Mid 
 

55 Industrivärden Finans Large 

15 Bilia Återförsäljar

e 

Mid 
 

56 Indutrade Tjänster Mid 

16 BioGaia Hälsovård Mid 
 

57 Intellecta Tjänster Small 

17 BioInvent Hälsovård Mid 
 

58 Intrum Justitia Tjänster Mid 

18 Biotage Hälsovård Small 
 

59 Investor Finans Large 

19 Björn Borg Sällanköp Mid 
 

60 JM Sällanköp Mid 

20 Boliden Material Large 
 

61 KABE Sällanköp Small 

21 BTS Group Tjänster Small 
 

62 Karo Bio Hälsovård Small 

22 Castellum Fastighet Large 
 

63 Kinnevik Finans Large 

23 Catena Fastighet Small 
 

64 Klövern Fastighet Mid 

24 Concordia Maritime Energi Small 
 

65 Know IT Mjukvara Small 

25 Consilium Kapitalvara Small 
 

66 Kungsleden Fastighet Mid 

26 CTT Systems Kapitalvara Small 
 

67 Lammhults Design Tjänster Small 

27 DGC One Telekom Small 
 

68 Latour Investment Finans Large 

28 Doro Hårdvara Small 
 

69 Lindab International Kapitalvara Mid 

29 Duni Sällanköp Mid 
 

70 Loomis Tjänster Mid 

30 Duroc Kapitalvara Small 
 

71 Lundbergföretagen Finans Large 

31 East Capital Explorer Finans Mid 
 

72 Lundin Petroleum Energi Large 

32 Elanders Media Small 
 

73 Malmbergs Elektriska Tjänster Small 

33 Electrolux Sällanköp Large 
 

74 Meda Hälsovård Large 

34 Elos Hälsovård Small 
 

75 Medivir Hälsovård Mid 

35 Enea Mjukvara Small 
 

76 Mekonomen Återförsäljare Mid 

36 Eniro Media Mid 
 

77 Melker Schörling Finans Large 

37 Ericsson Hårdvara Large 
 

78 Modern Times Group Media Large 

38 Fabege Fastighet Large 
 

79 MSC Konsult Mjukvara Small 

39 Fagerhult Kapitalvara Mid 
 

80 MultiQ International Hårdvara Small 

40 Fastighets AB Balder Fastighet Mid 
 

81 NCC Kapitalvara Large 

41 Fenix Outdoor Sällanköp Mid 
 

82 Nederman Holding Kapitalvara Small 
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N Företag Bransch Sektor 
 

N Företag Bransch Sektor 

83 Net Entertainment Mjukvara Mid 
 

108 Sandvik Kapitalvara Large 

84 Net Insight Hårdvara Mid 
 

109 SCA Material Large 

85 New Wave Group Sällanköp Mid 
 

110 Securitas Tjänster Large 

86 NIBE Industrier Kapitalvara Mid 
 

111 Semcon Tjänster Small 

87 Nobia Sällanköp Mid 
 

112 Sensys Traffic Hårdvara Small 

88 Nolato Hårdvara Mid 
 

113 SinterCast Kapitalvara Small 

89 Nordic Mines Material Mid 
 

114 Skanska Kapitalvara Large 

90 Nordnet Finans Mid 
 

115 SKF Kapitalvara Large 

91 Novestra Finans Small 
 

116 Softronic Mjukvara Small 

92 Novotek Mjukvara Small 
 

117 SSAB Material Large 

93 OEM International Tjänster Small 
 

118 Studsvik Tjänster Small 

94 Orexo Hälsovård Small 
 

119 Svedbergs Kapitalvara Small 

95 Ortivus Hälsovård Small 
 

120 SWECO Kapitalvara Mid 

96 Poolia Tjänster Small 
 

121 Swedish Match Dagligvara Large 

97 Precise Biometrics Hårdvara Small 
 

122 Swedol Återförsäljare Mid 

98 Prevas Mjukvara Small 
 

123 Tele2 Telekom Large 

99 Pricer Hårdvara Small 
 

124 TeliaSonera Telekom Large 

100 ProAct IT Group Mjukvara Small 
 

125 TradeDoubler Mjukvara Mid 

101 ProfilGruppen Material Small 
 

126 Trelleborg Kapitalvara Large 

102 Ratos Finans Large 
 

127 Uniflex Tjänster Small 

103 RaySearch 

Laboratories 

Hälsovård Small 
 

128 Vitrolife Hälsovård Small 

104 Rezidor Hotel 

Group 

Sällanköp Mid 
 

129 Wallenstam Fastighet Large 

105 Rottneros Material Small 
 

130 Wihlborgs 

Fastigheter 

Fastighet Mid 

106 SAAB Kapitalvara Large 
     

107 Sagax Fastighet Mid 
     

 

  



 

86 

 

 

 

Bilaga 2 – Bortfall 

Bortfall beror på brutet räkenskapsår och andra orsaker1 
 

N Företag Bransch Sektor Anledning 
1 Addtech Tjänster Mid Brutet Räkenskapsår 
2 B&B Tools Tjänster Mid Brutet Räkenskapsår 
3 Bergs Timber Material Small Brutet Räkenskapsår 
4 Clas Ohlson Återförsäljare Mid Brutet Räkenskapsår 
5 Elekta Hälsovård Large Brutet Räkenskapsår 
6 Hennes & Mauritz Sällanköp Large Brutet Räkenskapsår 
7 KappAhl Sällanköp Mid Brutet Räkenskapsår 
8 Lagercrantz Group Hårdvara Small Brutet Räkenskapsår 
9 SAS Transport Mid Brutet Räkenskapsår 
10 Sectra Sällanköp Mid Brutet Räkenskapsår 
11 SkiStar Sällanköp Mid Brutet Räkenskapsår 
12 Systemair Kapitalvara Mid Brutet Räkenskapsår      

13 ABB Kapitalvara Large Andra orsaker 
14 ACAP Invest Tjänster Small Andra orsaker 
15 Aerocrine Hälsovård Small Andra orsaker 
16 Alliance Oil Company Energi Large Andra orsaker 
17 Artimplant Hälsovård Small Andra orsaker 
18 AstraZeneca Hälsovård Large Andra orsaker 
19 Autoliv Sällanköp Large Andra orsaker 
20 Cision Tjänster Small Andra orsaker 
21 Connecta Mjukvara Small Andra orsaker 
22 EpiCept Hälsovård Small Andra orsaker 
23 Geveko Tjänster Small Andra orsaker 
24 Global Health Partner Hälsovård Small Andra orsaker 
25 Hemtex Återförsäljare Small Andra orsaker 
26 Höganäs Material Mid Andra orsaker 
27 Lundin Mining Material Large Andra orsaker 
28 Millicom International Cellular Telekom Large Andra orsaker 
29 Nordea Finans Large Andra orsaker 
30 Opcon Kraftförsörjning Small Andra orsaker 
31 PA Resources Energi Mid Andra orsaker 
32 PartnerTech Hårdvara Small Andra orsaker 
33 Phonera Telekom Small Andra orsaker 
34 Probi Hälsovård Small Andra orsaker 
35 Proffice Tjänster Mid Andra orsaker 
36 ReadSoft Mjukvara Small Andra orsaker 
37 Rörvik Timber Material Small Andra orsaker 
38 Scania Kapitalvara Large Andra orsaker 
39 SEB Finans Large Andra orsaker 
40 Swedbank Finans Large Andra orsaker 
41 Transcom WorldWide Tjänster Small Andra orsaker 

 

 

                                                 
1 Andra orsaker innebär att företag saknat tillgängliga årsredovisningar, finansiell information eller inte varit 

tillgängliga i databaserna Datastream och Retriever. 


