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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Det interna ägandets påverkan på relationen mellan socialt ansvarstagande och 

finansiell prestation. En kvantitativ studie på 513 st företag som arbetar med socialt 

ansvar i Europa. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Elin Tolf och Nadia Norouzi 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2017 - Januari 

 

Syfte: Då tidigare forskning har visat varierande och motsägelsefulla resultat vad gäller 

relationen mellan CSP och finansiell prestation, skapar det en förståelse för att andra 

variabler påverkar relationen. Syftet med följande studie är att undersöka om och hur 

graden av internt ägande påverkar relationen mellan socialt ansvar och finansiell 

prestation. 

 

Metod: Denna studie har utifrån en positivistisk forskningsfilosofi, med en deduktiv 

ansats, antagit en kvantitativ forskningsstrategi. En tvärsnittsdesign har utförts där 

enbart sekundärdata har tillämpats som hämtats från Thomson Reuters Datastream. 

Analysering av sekundärdata har utförts genom deskriptiv statistik och multipla 

regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet indikerar att det inte är möjligt att visa hur graden av 

internt ägande påverkar relationen mellan socialt ansvar och finansiell prestation. 

Studien visar däremot att det föreligger en negativ relation mellan företags arbete med 

socialt ansvar och finansiell prestation (ROA och Tobin’s Q), samt mellan socialt 

ansvar och internt ägande. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till framtida forskning är framförallt att 

fortsätta på den nya unika forskningsinriktningen som följande studie belyst, genom att 

studera hur graden av internt ägande påverkar relationen mellan CSR och finansiell 

prestation (läs fler förslag under avsnitt 6.5 Förslag till vidare forskning). 

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med mer empiriskt material till variationerna som 

tidigare forskning framställt gällande relationen mellan CSP och finansiell prestation, 

samt relationen mellan internt ägande och CSP. Studien har även bidragit till en ny 

forskningsinriktning gällande de interna ägarnas påverkan på relationen mellan socialt 

ansvar och finansiell prestation.  

 

Nyckelord: CSR, CSP, internt ägande, finansiell prestation, hållbarhet, ROA, ROE, 

Tobin’s Q 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Title: The impact of insider ownership on the relationship between social responsibility 

and financial performance. A quantitative study on 513 socially responsible companies 

in Europe. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Elin Tolf and Nadia Norouzi 

 

Supervisor: Jan Svanberg  

 

Date: 2017 - January 

 

Purpose: Since previous research has shown diverse and contradictory results regarding 

the relationship between CSP and financial performance, it creates an understanding 

that other variables may affect the relationship. The purpose of the study is to examine 

whether and how the level of insider ownership affects the relationship between social 

responsibility and financial performance. 

 

Method: This study was based on a positivistic research philosophy, with a deductive 

approach and adopted a quantitative research strategy. A cross-sectional design has been 

carried out using only secondary data that was collected from Thomson Reuters 

Datastream. The secondary data was analyzed by descriptive statistics and multiple 

regression analysis in SPSS. 

 

Results & Conclusions: The result wasn’t able to show how the level of insider 

ownership affects the relationship between social responsibility and financial 

performance. However, the study showed that there is a negative relationship between 

the social responsibility and financial performance (ROA and Tobin’s Q), as well as 

between social responsibility and insider ownership. 

 

Suggestions for further research: Suggestions submitted to future research is to 

continue on the new unique research approach that this study has shed light on, by 

studying how the level of insider ownership affects the relationship between CSR and 

financial performance (read more suggestions under section 6.5 Suggestions for further 

research). 

 

Contributions of the thesis: The study provides more empirical data to the varying 

results that previous researchers has shown in attempt to examine the relationship 

between CSP and financial performance, and the relationship between insider 

ownership and CSP. The study has also contributed to a new research area regarding the 

insider ownership and how they influence the relationship between social responsibility 

and financial performance. 

 

Key words: CSR, CSP, insider ownership, financial performance, sustainability, ROA, 

ROE, Tobin’s Q 
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1. Inledning 

Studiens inledande kapitel redogör för bakgrunden samt problemdiskussion för det valda 

ämnet som sedan mynnar ut i en frågeställning och ett syfte. Slutligen beskrivs studiens 

avgränsningar samt studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhet är idag ett väletablerat begrepp i större delen av världen. Den klassiska 

definitionen på hållbarhet beskrivs av United Nations Economic Commission for Europe, 

(u.å.) som menar att en hållbarhetsutveckling ska möta nutidens behov utan att riskera 

möjligheten för framtidens generationer att möta deras behov. Nidumolu, Prahalad och 

Rangaswami (2009) hävdar, i och med den ökade uppmärksamheteten som riktats mot 

hållbarhet, att det medfört att kraven på företag i världen ökat. Enligt GRI (u.å.) har 

Europeiska Unionen beslutat att medlemsländerna ska inrätta hållbarhetsredovisning i lag, där 

redovisningen ska innefatta även icke-finansiella mått som berör begrepp som miljö, 

mänskliga rättigheter, anställda och det sociala ansvaret. 

 

Den sociala aspekten förknippas med begreppet Corporate Social Responsibility (CSR). 

Forskare anser att CSR-evolutionen startade i och med publiceringen av Howard R. Bowens 

bok “social responsibilities of businessmen” som gavs ut år 1953, där fokus riktades mot 

företagens sociala ansvar gentemot samhällets värderingar och mål (Moura-Leite & Padgett, 

2011). Under 1960-talet växte forskningen om CSR markant, vilket främst behandlade frågan 

om vad socialt ansvar innebar och om arbetet hade betydelse för samhället och företagen 

(Carroll & Shabana, 2010; Carroll, 1999). Det är däremot under de senaste två årtiondena som 

CSR blivit ett viktigt strategiskt verktyg som företag implementerar för att uppvisa att de tar 

ansvar för sin påverkan på samhället (Malik, 2014). Definitionen av CSR är än idag diffus 

(Malik, 2014; Carroll, 1999; Carroll & Shabana, 2010), trots detta är många forskare överens 

om att begreppet innebär att, utöver det som krävs enlig lag, ta ansvar för sina anställda, 

miljön och samhället (Barnea & Rubin, 2010; McWilliams & Siegel, 2001; McWilliams, 

Siegel & Wright, 2006). 
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Europakommissionen (2016) beskriver CSR som företagets sociala ansvar. De menar att 

företag kan tillämpa socialt ansvar genom att följa lagen, men de krävs även att de beaktar andra 

aspekter såsom miljö, etik, personal, samhället och kunder vid utvecklingen av verksamheten 

och dess strategier. De anser att hållbarhet, konkurrenskraft och innovationer som berör EUs 

företag och ekonomi är några exempel på aspekter som påverkas positivt av arbetet med CSR. 

KPMG (u.å.) tillämpar Europakommissionens definition på begreppet och menar att CSR bör 

utgöra ett företags kärna. De förklarar vidare att genom en fokusering och ett starkt engagemang 

gentemot CSR-aspekterna kommer företaget gynnas genom att det stärker de interna samt 

externa relationerna. KPMG (u.å.) anser att ett gediget engagemang från företag således 

kommer stärka samhället som helhet. I följande studie kommer Europakommissionens 

definition av begreppet tillämpas. 

 

Forskare har under lång tid studerat företags arbete med CSR, utifrån det kvantifierade måttet 

CSP (Corporate Social Performance), och hur olika aspekter påverkar och påverkas av detta 

(Makni, Francoeur & Bellavance, 2009; Barnea & Rubin, 2010; Wang, Dou & Jia, 2016; 

Waddock & Graves, 1997; Kock, Santaló, & Diestre, 2012). Det är framförallt den finansiella 

aspekten i relation till CSP som behandlats genom forskning, vilket kan bero på antaganden om 

att företag strävar efter att maximera vinster. Däremot kan ett allt för finansiellt fokuserat 

synsätt hos företag leda till oanade konsekvenser. Finanskrisen som inträffade år 2008 är ett 

starkt exempel på vad ett sådant synsätt kan resultera i. Dagens nyheter (2008) förklarar att 

finanskrisen uppstod när kreditinstituten i USA såg för lätt på den högkonjunktur som sakta 

började stagnera. Istället för att skärpa lån och förbereda sig på en konjunkturförändring så 

fortsatte kreditinstituten att erbjuda högrisklån (subprime-lån) till nya målgrupper. Effekterna 

blev stora förluster för kreditinstituten till följd av konjunktursvängningarna som försvårade 

låntagarnas förmåga att betala räntor. Dagens nyheter (2008) menar att det påverkade alla 

företag som tecknat värdepapper hos instituten, vilket resulterade i att många av de företagen 

började vackla. Detta kom att påverka hela världsekonomin och dess samhällen, vilket även 

forskarna Herzig och Moon (2013) bekräftar.  

 

Finanskrisen blev ett nytt startskott för hållbarhetsredovisningen. Vid ett möte i Vita Huset 

under år 2009 förklarar Barack Obama att en ny epok är kommen där ansvar ska vara i fokus 

(White house, 2009). Arbetet samt redovisningen av socialt ansvar har ökat till följd av detta, 

vilket konstaterats av forskare som undersökt utvecklingen av redovisningen från åren innan 

till efter finanskrisen (Svensk handel, 2014). En del forskare menar att CSR inte förändrats 
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avsevärt, det som skett är snarare en förstärkning av den CSR som fanns redan innan 

finanskrisen ägde rum (Lauesen, 2013). Utöver detta kan även andra katastrofer ligga bakom 

det ökade arbetet med socialt ansvar, bland annat explosionen av British Petroleums oljerigg 

Deepwater Horizon i Mexikanska Gulfen 2010 (Abbriano, Carranza, Hogle, Levin, Netburn, 

Seto, Snyder, & Franks, 2011). Konsekvenserna av detta blev det största oljeutsläppet i USAs 

historia och förmodligen det näst största i världen efter utsläppen i Kuwait 1991 (Abbriano et 

al., 2011).  

 

1.2 Problematisering 

Eftersom lönsamhet borde vara den dominerande drivkraften i privat företagande kan 

lönsamheten hos CSR-investeringar vara en drivkraft mot hållbar utveckling hos det privata 

näringslivet. Resultaten hos forskningen som pekar på att CSR-aktiviteter är lönsamma skulle 

dessutom ge ytterligare bränsle åt den stora expansion inom området som skett de senaste 20 

åren. En mängd undersökningar har därför utförts på relationen mellan hur väl företag presterar 

i socialt ansvar (Corporate Social Performance, CSP) och hur väl de presterar finansiellt 

(Finansiell Prestation, FP). Majoriteten av empiriska undersökningar som behandlar relationen 

mellan socialt ansvar och finansiell prestation har utförts i USA och tyder på ett positivt 

samband (Allouche & Laroche, 2005; Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Wu, 2006). Studierna 

visar att ju mer miljövänliga och ansvarstagande mot intressenter och samhälle ett bolag är 

desto mer lönsamt tenderar det att vara. Det kan innebära att genom att tillfredsställa 

intressenter kan företag erhålla ett bättre rykte, både om sig själv och om sina varor och tjänster, 

vilket kan resultera i finansiella fördelar (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995). Det 

finns även forskare som menar att den positiva relationen går åt andra hållet, dvs. att finansiell 

prestation har en positiv inverkan på CSP eftersom ett företags möjligheter till investering i 

socialt ansvar är starkt beroende av företagets finansiella resurser (McGuire, Sundgren & 

Schneeweis, 1988; Preston & O´bannon, 1997). Det finns också en möjlighet att sambandet är 

negativt, vilket Preston och O´bannon (1997), med hänvisning till Friedman (1970), förklarar 

som att investeringar i CSP leder till ökade kostnader och därför ett sämre resultat. En annan 

förklaring av ett eventuellt negativt samband förklaras av Preston och O´bannon (1997) med 

argumentet att ökade finansiella resurser leder till att företag väljer att dra ned på investeringar 

i socialt ansvar för att öka resultaten kortsiktigt. De förklarar även att ökade investeringar i 

sociala aktiviteter kan vara följden av låg finansiell prestation, där företag försöker kompensera 

för ett dåligt resultat. 
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Majoriteten av tidigare forskning som studerat CSP i relation till finansiell prestation har utgått 

från företagen som helhet, vilket forskare på senare tid menar kan innebära att konflikter mellan 

olika ägare negligeras (Barnea & Rubin, 2010). En ägargrupp kan ha incitament att ifrågasätta 

investeringar i CSP som andra ägargrupper applåderar. Dessutom finns möjligheten att 

företagsledningen inte agerar i ägargruppernas intressen då de beslutar om CSP-investeringar. 

Dessa tankar har inspirerat studier som undersöker olika ägarstrukturer i relation till CSP, 

studier vilka syftar till att skapa förståelse för att motiven bakom CSP-investeringarna kan skilja 

sig åt mellan ägargrupper och ledningskoalitioner. Exempelvis undersöker en del forskare hur 

pensionsförvaltare kan påverka ledningen att investera i CSP för att öka efterfrågan på fonderna 

(Sethi, 2005). Ett annat exempel är forskare som studerar olika mekanismer inom 

bolagsstyrningen i förhållande till CSP (Arora & Dharwadkar, 2011; Kock et al., 2012). Det 

största intresset har dock riktats mot att undersöka socialt ansvar i relation till interna eller 

institutionella (externa) ägare (Barnea & Rubin, 2010; Oh, Chang & Martynov, 2011; 

Galbreath, 2016). Majoriteten av dessa studier har funnit att det föreligger en negativ relation 

mellan graden av internt ägande och CSP (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011; Galbreath, 

2016; Lopatta, Jaeschke, Canitz & Kaspereit, 2017). Interna ägare är tjänstemännen i företaget 

(inkl. ledningen) som äger aktier i bolaget. Deras aktieägande medför att de i anslutning till sitt 

inflytande över bolaget har incitament att fatta sådana beslut som ökar andelarnas värde, d.v.s. 

de tenderar att se kostnader för investeringar i CSP som kostnader även för dem (Barnea & 

Rubin, 2010; Oh et al., 2011). Argumenten i dessa studier är att interna ägare motiveras av och 

agerar utifrån egennyttan, vilket innebär att de endast kommer investera i CSP om fördelarna 

som det medför överstiger kostnaderna (Oh et al., 2011). Exempelvis tenderar de interna ägarna 

att fokusera på den kortsiktiga lönsamheten, vilket innebär att de kommer välja att minska 

investeringarna i CSP om de inte är lönsamma för tillfället (Galbreath, 2016). Interna ägare 

tenderar således att enbart genomföra lönsam CSP, vilket bör stärka ett eventuellt positivt 

samband mellan CSP och FP, eftersom sådan CSP som enbart utgör en kostnad kommer 

undvikas. Ledningen kan dock ha andra motiv till CSP. Exempelvis utfördes en studie som 

visar att de individer som bidrar mest till allmänhetens intresse, som i detta fall behandlar 

miljöfrågor, upplevde en högre nivå av lycka och tillfredsställelse, vilket kan förklaras utifrån 

det så kallade “warm-glow” motivet som syftar till den positiva känsla som uppstår när 

människor hjälper andra (Videras & Owen, 2006).  

 

De varierande resultat som erhållits av tidigare undersökningar av relationen CSP-FP kan 
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bero på att de försummat bolagsstyrningsaspekten. De har inte tagit hänsyn till att 

bolagsledningar som äger respektive inte äger aktier i sina bolag har olika incitament att 

investera i CSP.  Om företagens andelar främst ägs av exempelvis interna ägare borde de 

kunna ha stor påverkan på resultaten enligt vår uppfattning. Forskning visar nämligen att de 

interna ägarna kan påverka investeringar i CSP (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011; 

Galbreath, 2016), samt att CSP och finansiell prestation påverkas av varandra (Makni et al., 

2011; Allouche & Laroche, 2005; Orlitzky et al., 2003; McGuire et al., 1988; Preston & 

O´bannon, 1997). Vi hävdar att graden av internt ägande kan påverka styrkan hos en eventuell 

relation mellan CSP och FP, och detta förhållande utgör vårt huvudsakliga studieföremål. 

Föreliggande studie har ett viktigt bidrag till redovisningslitteraturen. Vår undersökning av 

huruvida relationen mellan CSP och FP modereras av andelen internt ägande är unik eftersom 

ingen tidigare undersökning i redovisningslitteraturen har gjort denna koppling. Bidraget är 

betydelsefullt eftersom bolagsstyrningsaspekten kan bidra till att förklara de motstridiga 

resultat som tidigare studier notoriskt har rapporterat. Genom att undersöka om 

ledningsgruppens incitament att investera i CSP påverkar styrkan hos sambandet mellan CSP 

och FP kan vår studie förklara tidigare motstridiga resultat. Ett eventuellt modererande 

samband skulle kunna ställa hittillsvarande forskningen i nytt ljus. Dessutom bidrar vi till den 

tidigare litteraturen om sambandet mellan CSP och FP, samt sambandet mellan CSP och 

graden av internt ägande genom att undersöka dessa relationer baserat på stora europeiska 

bolag. Detta kan jämföras med den tidigare forskningen som nästintill uteslutande gjorts på 

amerikanska bolag. 

 

1.3 Frågeställning 

Arbetet kommer utgå från följande frågeställningar: 

 Hur påverkar graden av internt ägande relationen mellan CSP och FP? 

 Finns det någon relation mellan ett företags arbete med CSP och FP? 

 Finns det någon relation mellan ett företags arbete med CSP och graden av internt 

ägande? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och hur graden av internt ägande påverkar relationen 

mellan socialt ansvar och finansiell prestation. 
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1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att titta på 513 företag i den europeiska regionen under året 2015. 

Företagen ingår i listan över bolag som arbetar med socialt ansvar i Europa och som delar sina 

finansiella siffror på databasen Thomson Reuters Datastream. I listan ingår totalt 663 företag 

som representerar hela populationen, vilket innebär att det av olika anledningar (se vidare under 

4.1 Dataurval) uppkommit ett bortfall på 150 företag. Databasen innehåller även ett index för 

CSP som utgör måttet för socialt ansvar som tillämpas i följande studie. 

 

Variablerna som ingår i föreliggande studie har baserats på tidigare forskning. Finansiell 

prestation kan mätas utifrån redovisningsbaserade och marknadsbaserade mått. Följande 

studie mäter finansiell prestation utifrån de två redovisningsbaserade måtten ROA (avkastning 

på totala tillgångar) och ROE (avkastning på eget kapital), samt det marknadsbaserade måttet 

Tobin’s Q. 

 

1.6 Disposition 

Det inledande kapitlet har redogjort för studiens bakgrund, problematisering, frågeställning, 

syfte samt avgränsning. Resterande delar av studien disponeras enligt följande: 

 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

Under den teoretiska referensramen presenteras studiens teoretiska bakgrund. Kapitlet 

redogör för begreppen socialt ansvar, finansiell prestation och internt ägande, som är de tre 

centrala begreppen i studien. Därefter beskrivs relationen mellan socialt ansvar och finansiell 

prestation utifrån tidigare forskning, samt hur de varierande resultaten förklaras utifrån olika 

teorier. Vi redogör även för relationen mellan socialt ansvar och internt ägande, samt en 

följande beskrivning av studiens huvudsakliga fokus om hur graden av internt ägande 

påverkar relationen mellan socialt ansvar och finansiell prestation. I slutet av de tre kapitlen 

som berör de tre olika relationerna skapas även studiens hypoteser. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för faktorer som kan ha en påverkan på våra resultat. 

 

Kapitel 3 – Vetenskaplig metod 

Följande kapitel beskriver den teoretiska metod som har betydelse för utformningen av 

studien. I avsnittet presenteras den forskningsmetod, forskningsfilosofi och forskningsansats, 

samt tidsperspektiv som tillämpats. 
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Kapitel 4 – Empirisk metod 

Kapitlet redogör för de metoder som används för att framställa studiens resultat. Inledningsvis 

presenteras studiens dataurval och datainsamling. Vidare följer en redogörelse för de metoder 

som tillämpats vid databearbetning, samt kvalitetskriterierna. Avslutningsvis diskuteras den 

kritik som riktats mot de olika metoderna. 

 

Kapitel 5 – Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis redovisas den beskrivande 

statistiken, utifrån respektive sektor. Vidare följer en beskrivning av resultatet från 

korrelations- och regressionsanalyserna som utförts. 

 

Kapitel 6 – Resultatdiskussion 

I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat med koppling till tidigare forskning, följt 

av egna reflektioner. Vidare följer en redogörelse för studiens bidrag samt slutsats. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

Kapitlet redogör för den teori och tidigare forskning som ligger till grund för studien. 

Eftersom ett nytt område undersöks kommer egna antaganden utifrån forskning som berör 

relationerna CSP och finansiell prestation, samt CSP och internt ägande vara nödvändiga. 

Inledningsvis presenteras begreppen CSR och CSP, finansiell prestation, samt internt 

ägande. Därefter redogörs för tidigare forskning för relationen mellan CSP och finansiell 

prestation som mynnar ut i studien första hypotes, följt av resultatens koppling till olika 

teorier. Därefter presenteras tidigare forskning för relationen mellan CSP och internt 

ägande där även studiens andra hypotes presenteras, följt av en redogörelse för hur graden 

av internt ägande kan påverka relationen mellan CSP och finansiell prestation som avslutas 

med studiens sista hypotes. Kapitlet avrundas med en beskrivning av olika faktorer som kan 

påverka relationerna.  

 

2.1 CSR (Corporate Social Responsibility) och CSP (Corporate Social 

Performance) 

CSR är i grunden inte mätbart (kvantitativt) och därför har många forskare valt att använda 

social prestation (Corporate Social Performance, CSP) som kvantifiering av måttet (Ackerman 

& Bauer, 1976; Carroll, 1979; Davis, 1973; Frederick, 1978; Freeman, 1984; Miles, 1987; 

Preston & Post, 1975; Wartick & Cochran, 1985). 

 

För att förstå användning av begreppet CSP är det nödvändigt att ha kunskap om uppkomsten 

och utvecklingen av CSR (Carroll, 1979). Forskare är eniga om att det som kan anses som den 

moderna utvecklingen av CSR började för mer än ett halvt sekel sedan. På den tiden låg 

huvudsakligt fokus på definitionen av socialt ansvar (CSR) och hur företag agerar för att anses 

vara sociala ansvarstagare (Carroll, 1979; Moura-Leite & Padgett, 2011). Företag engagerade 

sig i arbetet med CSR för att ta del av de fördelar som det kan medföra (Friedman, 1970), vilket 

fortfarande anses vara en stor anledning till CSR-arbetet (Orlitzky et al., 2003). Forskningen 

fortsatte på samma spår fram till 1980-talet, då det blev mer vanligt att undersöka vilka 

finansiella fördelar som CSR-arbetet kunde generera och tvärtom (Lee, 2008). I följande studie 

skiljer vi inte på begreppen CSR och CSP. 

 

Definitionen gällande CSP och vad begreppet bör inkludera är fortfarande föremål för 

diskussion (Barnea & Rubin, 2010; Malik, 2014). En del forskare menar att CSP är ett sätt för 
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företag att ta vara på sina relationer med olika intressenter (Campbell, 2007; Moravcikova, 

Stefanikova & Rypakova, 2015), vilket innebär att företag agerar på ett socialt ansvarsfullt sätt 

om de aldrig medvetet skadar relationer med dessa (Campbell, 2007). En annan definition som 

utvecklats innebär att CSP ses som företagets frivilliga aktiviteter som inkluderar sociala, 

miljömässiga, politiska, etiska och ekonomiska handlingar (Carroll, 1999; McWilliams & 

Siegel, 2001). Inom Europa gäller Europeiska kommissionens (2016) definition, där beskrivs 

socialt ansvar som frivilliga aktiviteter som företag genomför med syfte att kompensera för den 

påverkan de har på samhället och miljön. Crane, Matten och Spence (2013) förklarar att Europa 

är en av de världsdelar som tenderar att möta sociala frågor genom politiska och kollektiva 

åtgärder. Crane et al. (2013) menar att detta är anledningen till varför CSP-aktiviteter inte dykt 

upp på samma sätt som i exempelvis USA, där företag skryter över sina aktiviteter som berör 

värnandet av samhället och miljön. CSP har därför inte varit direkta företagsfrågor inom Europa 

utan legat på regeringens ansvar och därigenom blivit obligatoriska för företag. Crane et al. 

(2013) förklarar vidare att det främst är företag med utländska affärsverksamheter som anses 

ledande inom CSP i Europa, eftersom de kan verka i delar där de europeiska regelverken inte 

gäller och måste då agera och kompensera på andra sätt. Europeiska gemenskapernas 

kommission (2001) lanserade under 2001 en grönbok som är en ram för främjandet av sociala 

aktiviteter i europeiska företag. Enligt Europeiska gemenskapernas kommission (2001) är det 

vanligt att anledningen till att företag inom Europa främjar CSP-aktiviteter är en följd av 

påtryckningar av sociala, ekonomiska och miljömässiga karaktärer. Detta är således ett sätt för 

företagen att öka lönsamheten genom att sända ut signaler till intressenter om deras frivilliga 

engagemang i CSP utöver det lagen kräver (Europeiska gemenskapernas kommission, 2001).  

  

Aktiviteter inom socialt ansvar som företag utför kan även ses som ett försök att nå legitimitet 

i samhället (Chang, Oh, Jung, & Lee, 2012). Det är främst stora företag som arbetar med 

socialt ansvar, vilket kan förklaras genom att dessa företag är de som är mest synliga i 

samhället och således är de som har störst behov av att hålla sig inom de regler och gränser 

samhället satt upp (Chang et al., 2012). 

 

2.2 Finansiell prestation 

Finansiell prestation kan mätas på flera sätt, dels genom yttre mått som tar sikte på aktiekursens 

utveckling eller bolags kapitalkostnader och dels genom inre mått, vilka avser prestationer som 

kan mätas med redovisningen. Redovisningsbaserade mått behandlar bland annat avkastning 



 

10 

 

på tillgångar (ROA) och avkastning på eget kapital (ROE) och marknadsbaserade mått omfattar 

avkastning på aktiekapital och Tobin’s Q (Waddock & Graves, 1997; Graves & Waddock, 

1994; Griffin & Mahon, 1997). De redovisningsbaserade måtten speglar ett företags finansiella 

prestation historiskt och på kort sikt, vilket innebär att denna typ av mått kan medföra en viss 

insikt i företagens interna effektivitet (Cochran & Wood, 1984). En del forskare anser att dessa 

mått är bättre lämpade för att beräkna finansiell prestation, dock kan måtten vara påverkade av 

partiskhet genom manipulationer från företag samt skillnader i redovisningsrutiner (McGuire 

et al., 1988; Wu, 2006). De marknadsbaserade måtten däremot speglar den långsiktiga och 

framtida finansiella prestationen och till skillnad från de redovisningsbaserade måtten, påverkas 

det inte lika lätt av partiskhet eller skillnader i redovisningsrutiner (McGuire et al., 1988; 

Hoskisson, Johnsson & Moesel, 1994; Keats & Hitt, 1988). Däremot kan marknadsbaserade 

mått istället påverkas av makroekonomiska faktorer som inte beror på företagens enskilda 

handlingar. Eftersom det förekommer både för- och nackdelar med båda kategorierna för 

måtten kan en kombination av dessa föredras (Pätäri, Arminen, Tuppura & Jantunen, 2014; 

Nollet, Filis & Mitrokostas, 2016; McGuire et al., 1988). Kombinationen ger ett mer robust och 

pålitligt mått på finansiell prestation, samtidigt som de undviker den ensidighet som en 

tillämpning av enbart en kategori kan medföra (Pätäri et al., 2014; Nollet et al., 2016; McGuire 

et al., 1988). Detta innebär således att valet av mått kan ha stor betydelse för hur relationen 

mellan socialt ansvar och finansiell prestation förefaller. 

 

Vår studie kombinerar det externa och interna sättet att förstå finansiell prestation. Vi 

använder en kombinerad konceptualisering för att kunna förklara de samband vi undersöker i 

ett så mångfacetterat ljus som möjligt. Metodmässigt har det också fördelar, vilka vi 

kommenterat tidigare. I kommande metodavsnitt beskriver vi valen av mått och hur dessa 

beräknas. 

 

2.3 Interna ägare 

Forskning som berör företags ägarstruktur har kritiserats för att inte skilja mellan olika 

andelsägare, vilket kan skapa konflikter mellan dessa vid bland annat investeringar (Barnea & 

Rubin, 2010). Andelsägarna delas oftast in i interna och institutionella ägare (Barnea & 

Rubin, 2010; Oh et al., 2011). De institutionella ägarna är de som inte påverkas av företaget 

så lätt och som således inte är direkt kopplade till företaget, dessa kan även benämnas som 

externa ägare (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011, Kock et al., 2012; Arora & 
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Dharwadkar, 2011). Barnea och Rubin (2010) menar att de ägare som inte påverkas av 

företaget oftast är de investerare som innehar andelar i olika företag för att kunna ha en 

portfölj som är väl diversifierad. Detta innebär att det enda som påverkas av företaget är 

investerarnas värde på portfolion. De interna ägarna, som följande studie fokuserar på, är 

däremot direkt kopplade till företaget och påverkas således av det (Barnea & Rubin, 2010), 

vilket är fallet när tjänstemän äger aktier i bolaget där de är anställda. Galbreath (2016) 

förklarar att interna ägare främst tenderar att belysa välkända strategier och tillvägagångssätt 

inom företaget för att undvika risker, vilket de gör i syfte att hålla hög kortsiktig lönsamhet. 

Forskaren menar även att de tenderar att försöka påverka övriga ägare att anta kortsiktiga mål 

och även ersätta de långsiktiga målen med dessa. 

 

2.4 Tidigare forskning för relationen mellan CSP och FP 

De åsikterna om huruvida ett engagemang i CSP-aktiviteter har ett samband med ökade, 

mätbara och fasta förmåner eller inte, har resulterat i att CSP och finansiell prestation blivit ett 

allt mer vanligt forskningsområde. Forskare vill se om CSP kan leda till ekonomiska fördelar, 

eller om det bara är ett nödvändigt verktyg för att hålla företaget legitimt (Chang et al., 2012). 

Som tidigare nämnts tog forskningen om relationen mellan CSP och finansiella prestationen 

fart för flera decennier sedan och har fram till idag visat på blandade och även motsägelsefulla 

resultat (Moore, 2001; Marom, 2006; McWilliams & Siegel, 2001; Charlo, Moya, & Muñoz, 

2015). Majoriteten av tidigare forskning har visat att det föreligger en positiv relation mellan 

CSP och finansiell prestation (Allouche & Laroche, 2005; Orlitzky et al., 2003; Wu, 2006; 

Hillman & Keim, 2001), där resultatet beror på att företag genom att fokusera på att 

tillfredsställa intressenter genererar fördelar som överstiger kostnaderna (Wang, 2016). Arbetet 

med företagets interna relationer har enligt forskare också en positiv inverkan på FP (Waddock 

& Graves, 1997). Det finns däremot forskare som menar att kostnaderna för CSP överstiger 

dess fördelar, vilket innebär att relationen bör vara negativ (Aupperle, Carroll & Hatfield, 1985; 

Waddock & Graves, 1997; Friedman, 1970; Barnett & Salomon, 2006; Lioui & Sharma, 2012; 

Wang & Bansal, 2012). Ett fåtal forskare menar, till skillnad från de två tidigare grupperna, att 

relationen mellan CSP och FP är neutral på grund av den komplexa miljö där företagen verkar, 

de menar således att det inte existerar någon enkel relation mellan dessa (Ullman, 1985; 

McWilliams & Siegel, 2001). Således förblir teoretiker delade i frågan om vilka finansiella 

effekter som CSP har på ett företag. McWilliams och Siegel (2001) menar att det varierande 

resultatet lämnar företagsledningar förvirrade när det gäller att investera i CSP-aktiviteter. 
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Charlo et al. (2015)  menar att de varierande resultaten beror på forskarens teoretiska ansats och 

metodval, samt hur de mäter socialt ansvar och finansiell prestation. Eftersom majoriteten av 

tidigare forskning visar att det råder en positiv relation mellan CSP och finansiell prestation 

(Wang et al., 2016) kommer vår första hypotes se ut enligt följande: 

 

H1) Relationen mellan CSP och finansiell prestation är positiv. 

 

Kang, Lee och Yoo (2016) anser likt Charlo et al. (2015) att olika teorier kan förklara de 

varierande resultaten. Låt oss nu i följande tre avsnitt se hur de dominerande teorierna på 

området kan förklara dessa skiftande och motstridiga empiriska resultat. 

 

2.4.1 Neoklassisk teori 

Flera forskare kopplar den negativa relationen till den neoklassiska teorin (Waddock & 

Graves, 1997; Wang et al., 2016; Kang et al., 2016). Denna ansats innebär att investeringar i 

socialt ansvar medför konkurrensmässiga nackdelar eftersom företagen ådrar sig kostnader 

som annars skulle undvikas (Aupperle et al., 1985; Waddock & Graves, 1997; Friedman, 

1970; Barnett & Salomon, 2006). Ett exempel för detta är företags investeringar i utrustning 

för att begränsa föroreningar som företaget kan vara en bidragande faktor till, vilket andra 

företag som inte bidrar till några utsläpp kan välja att inte investera i (Waddock & Graves, 

1997). Inom denna teori anser forskare att skyldigheten för företag enbart berör optimal 

resursanvändning som ska bidra till ökad lönsamhet (Friedman, 1970). Neoklassiska forskare 

hävdar att det finns ett fåtal mätbara ekonomiska fördelar med att arbeta och investera i socialt 

ansvar, däremot är kostnaderna betydligt fler (Waddock & Graves, 1997; Friedman, 1970). 

Vissa företag tenderar att minska utgifterna för socialt ansvar när den finansiella prestation är 

hög, vilket medför ökade vinster på kort sikt och även ökad personlig kompensation som är 

knuten till den kortsiktiga lönsamheten (Preston & O´bannon, 1997). Detta innebär således att 

en ökning i finansiell prestation ger en minskning av CSP. När den finansiella prestationen 

däremot minskar kommer företagen välja att investera i socialt ansvar igen för att kompensera 

för det dåliga resultatet, vilket betyder att när finansiell prestation minskar ökar CSP (Preston 

& O´bannon, 1997). 

 

Den neoklassiska teorin har på senare tid förändrats. Forskare har börjat ändra sina tankebanor 

till följd av bland annat finanskrisen, allmänhetens ökade oro för miljön, det ökade intresset för 

media och tryck från konsumenter (Wang et al., 2016). Detta har påverkat ledningen inom 
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företag runt om i världen vilket resulterat i att socialt ansvar fått en allt mer central roll inom 

verksamheterna. Vidare betyder det att företag på senare tid tar mer ansvar för sin omgivning 

och således väljer att agera utifrån samhället och dess intressenter. Från samhällets sida finns 

det en hel del underförstådda krav som ställs på företag, detta innebär att kraven inte är konkret 

uttalade (Wang et al., 2016). Misslyckas företag att ta hänsyn till dessa krav kan det innebär att 

det skapas explicita kontrakt eller krav, vilket innebär att aktörer i samhället måste lägga tid på 

att precisera dessa så att det tydligt framgår vad de innebär, vilket således kan vara mer kostsamt 

(Wang et al., 2016). 

 

2.4.2 Intressentteori 

Den positiva relationen kopplas ihop med intressentteorin (Waddock & Graves, 1997; Wang 

et al., 2016; Kang et al., 2016). Wang et al. (2016) förklarar utifrån Berman, Wicks, Kotha 

och Jones (1999) som forskat om hur intressentteorin påverkar finansiell prestation, att företag 

ser sina intressenter som en del av den miljö som måste bearbetas för att försäkra att vinster, 

intäkter och även avkastning till aktieägare kommer in till företaget. Detta kan kopplas ihop 

med antagandet av Freeman (1984) som anser att företag måste arbeta med 

intressentgrupperna för att vara lönsamma på lång sikt. Waddock och Graves (1997) tar upp 

ytterligare en definition av intressentteorin som innebär att de faktiska kostnaderna för CSP är 

låga och att de potentiella fördelar som uppkommer med CSP är högre. Ett exempel de ger är 

att ett företag som arbetar för att upprätthålla en god relationspolicy med sina anställda kan ha 

en låg kostnad för det, vilket kan leda till fördelar och vinster när det gäller moral och 

produktivitet. Detta kan även resultera i konkurrensfördelar gentemot företag som inte arbetar 

med interna relationer (Waddock & Graves, 1997). Även Berman et al. (1999) drar slutsatsen 

att företag kan påverka det ekonomiska resultatet på ett positivt sätt genom att förbättra 

relationen med intressenter. De menar att främjandet av positiva relationer med viktiga 

aktörer kan medföra att lönsamheten ökar. 

 

2.4.3 Teorin för utbud och efterfrågan  

Den neutrala relationen eller den icke existerande relationen mellan CSP och finansiell 

prestation kan förklaras genom att den miljö som företagen verkar inom är för komplex, det 

finns således för många faktorer som påverkar både CSP och finansiell prestation för att det 

ska kunna finnas någon enkel relation (Ullman, 1985; Waddock & Graves, 1997). Ullman 

(1985) menar även att den varierande metoden för mätningen av CSP kan innebära att en 
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möjlig koppling mellan variablerna döljs och inte kan analyseras på ett korrekt sätt. 

McWilliams och Siegel (2001) undersöker relationen mellan CSP och finansiell prestation 

utifrån en enkel modell för utbud och efterfrågan. De antar att ett företag som producerar 

CSP-attribut till den vinstmaximerande nivån, även maximerar aktieägarnas förmögenheter. 

Resultatet blir således att varje företag kommer producera den mängd CSP som motsvarar 

företagets unika efterfrågan. Detta innebär att vid jämviktspunkten kommer lönsamheten vara 

maximerad (McWilliams & Siegel, 2001). Ett företag som investerar i CSP får ökade 

kostnader, men samtidigt ökar deras intäkter, vilket betyder att de ökade kostnaderna och 

intäkterna inte överstiger varandra så i slutändan genererar investeringarna varken lönsamhet 

eller förluster (McWilliams & Siegel, 2001). 

 

2.5 Tidigare forskning som berör relationen mellan CSP och internt ägande 

Forskningsområdet för relationen mellan CSP och internt ägande är relativt nytt, vilket innebär 

att det enbart finns en begränsad mängd forskningen inom området idag. Majoriteten av 

studierna har således funnit en negativ relation (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011; 

Galbreath, 2016; Lopatta et la., 2017). De visar att interna ägare är mindre motiverade att 

investera i CSP än exempelvis externa andelsägare, vilket kan förklaras genom att de interna 

ägarna tenderar att koppla ihop kostnaderna hos företaget med sina egna kostnader (Barnea & 

Rubin, 2010). Detta innebär således att de ökade kostnaderna för investeringar i CSP även 

påverkar de interna ägarna, vilket inte är fallet för de externa ägarna som inte är kopplade till 

företaget (Barnea & Rubin, 2010). De menar att interna ägare enbart kommer investera i CSP 

om det genererar fördelar som överstiger kostnaderna (Barnea & Rubin, 2010; Lopatta et la., 

2017). Ett exempel som nämns är att en hög nivå av investeringar och arbete med CSP kan 

medföra att interna ägares individuella rykten förbättras genom arbetet för välmåendet av deras 

anställda, samhället och miljön (Barnea & Rubin, 2010). CSP är enligt forskare investeringar 

som framförallt genererar lönsamhet på lång sikt, vilket inte är attraktivt för interna ägare då 

dessa tenderar att fokusera på den kortsiktiga lönsamheten (Galbreath, 2016). McClelland, 

Barker och Oh (2012) hävdar att när de interna ägarnas andelar ökar kommer det även öka deras 

kontroll över företaget. Oh et al. (2011) menar att chefer kan utnyttja den ökade kontrollen 

genom egennyttiga ändamål, vilket resulterar i att relationen mellan interna ägare och CSP blir 

negativ, eftersom investeringar i socialt ansvar inte alltid ses som positiva för lönsamheten. 

Eftersom det i många fall förklaras att ägarnas motiv framförallt är att öka den egna 

lönsamheten (Hoskisson, Hitt, Johnson, & Grossman, 2002; Barnea & Rubin, 2010) kan en 
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minskning av investeringarna leda till kortsiktig ökad lönsamhet för företaget och således även 

för andelsägarna (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011).  

 

Vår andra hypotes bygger på det bolagsstyrningsresonemang vi fört tidigare med slutsatsen att 

incitamentet lönsamhet kan påverka benägenheten hos ledningen att investera i CSP om 

ledningen äger aktier i bolaget. Idag finns det, som tidigare nämnt, få empiriska studier som 

fokuserat på relationen mellan socialt ansvar och internt ägande. Majoriteten av dessa studier 

har således funnit en negativ relation (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011; Galbreath, 2016; 

Lopatta et la., 2017), vilket förklaras genom att investeringarna i CSP innebär kostnader för 

företagen och eftersom de interna ägarna upplever investeringar i CSP som kostnader för egen 

del kommer det medföra att investeringarna minskas om de inte genererar någon nytta. Vi har 

utifrån detta skapat vår andra hypotes enligt följande: 

 

H2) Relationen mellan CSP och internt ägande är negativ. 

 

2.6 Det interna ägandets påverkan på relationen mellan CSP och FP 

Som de tidigare delarna tydliggör så existerar en mängd forskning som berör CSP i relation till 

finansiell prestation och även en del forskning som undersöker relationen mellan interna ägare 

och CSP. Det finns däremot ingen tidigare forskning om hur och om dessa tre variabler hänger 

samman. Däremot kan egna antaganden göras utifrån de olika områdena.  

 

I båda fallen av forskningsområden beskrivs att ägare av olika slag eller företaget investerar i 

CSP-aktiviteter för att öka lönsamheten (Barnea & Rubin, 2010; Galbreath, 2016; Orlitzky et 

al., 2003; Wu, 2006; Wang et al., 2016). Som vi tidigare diskuterat så visar tidigare forskning 

varierande resultat vad gäller relationen mellan CSP och finansiell prestation, men majoriteten 

av dessa indikerar på ett positivt samband, (Wu, 2006; Wang et al., 2016) medan relationen 

mellan CSP och internt ägande förefaller negativ (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011; 

Galbreath, 2016; Lopatta et la., 2017). Den positiva relationen mellan CSP och finansiell 

prestation förklaras genom att företag investerar i CSP för att öka lönsamheten genom en 

förbättring av bland annat ryktet i samhället (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995). 

Eftersom studierna som berör CSP och finansiell prestation utgår från företagens agerande i 

helhet kan variationerna i resultaten bero på att kontrollen över företagen ligger på olika typer 

av ägare, vilket kan vara ett problem inom forskningen. Problemet innebär att ägare av olika 
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slag har olika motiv till investeringar i CSP, vilket medför att de inte bör betraktas som enhetliga 

(Barnea & Rubin, 2010). Vi menar utifrån detta att motiven till investeringar i CSP inom företag 

där majoriteten av kontrollen ligger hos interna ägare eller externa ägare kommer med stor 

sannolikhet variera, vilket även kommer resultera i att relationerna ser olika ut. Den negativa 

relationen mellan CSP och internt ägande förklaras även den utifrån lönsamheten, vilket således 

innebär att de interna ägarna tenderar att minska investeringarna i CSP då kostnaderna är högre 

än de fördelar som investeringarna genererar (Barnea & Rubin, 2010). När majoriteten av 

andelar inom ett företag ägs av interna ägare medför det ökad kontroll över företaget 

(McClelland et al., 2012), vilket kommer resultera i att investeringar i CSP-aktiviteter enbart 

görs om det genererar fördelar (Oh et al., 2011; Lopatta et la., 2017). De interna ägarna är 

nämligen mer fixerade vid den ekonomiska avkastningen på CSP jämfört med andra 

ledningspersoner eftersom de interna ägarna äger aktier i bolaget och ser sin ekonomi som 

överlappande med bolagets ekonomi (Barnea & Rubin, 2010). Skiljelinjen mellan bolag med 

hög andel internt ägande och andra bolag är ledningens incitament att fokusera på bolagets 

lönsamhet. Ledningspersoner som inte äger aktier i bolaget kan vilja göra CSP-investeringar 

som inte är lönsamma t.ex. för att de vill stärka sin ställning hos bolagets intressenter eller dölja 

bristande finansiella prestationer och därigenom åtnjuta en ”warm glow effect”. Utifrån detta 

antar vi att om ett företag med hög grad av internt ägande investerar resurser i CSP bör detta 

betyda att de genererar fördelar som är värt mer än vad kostnaderna blir. Detta kan vi anta 

innebär att kopplingen mellan CSP och FP blir starkare när det interna ägandet är högt jämfört 

med när det är lågt. Utifrån detta kan vi skapa en sista hypotes för studien som berör det område 

som ingen forskning tidigare undersökt: 

 

H3) När graden av internt ägande är hög är relationen mellan CSP och finansiell 

prestation starkare än när graden av internt ägande är låg. 

 

2.7 Påverkande faktorer 

Som tidigare nämnts så har forskare som undersökt relationen mellan socialt ansvar och 

finansiell prestation, samt internt ägande, framställt varierande resultat. McWilliams och Siegel 

(2000) jämför olika forskningar och vilka faktorer som beaktats. De menar att de varierande 

resultaten kan bero på att forskare tagit hänsyn till olika faktorer. Externa faktorer som 

förekommer i fler tidigare studier är företagets storlek, risk och sektorstillhörighet. Stora företag 

är mer benägna att ägna sig åt sociala aktiviteter än mindre företag, vilket kan bero på att större 
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företag är mer synliga (Waddock & Graves, 1997; Kock et al., 2012). Detta kan medföra att 

stora företag upplever större press från aktörer i samhället när det gäller olika aktiviteter. 

Orlitzky och Benjamin (2001) förklarar att den externa faktorn risk kan ha stor påverkan på ett 

företags aktiviteter inom socialt ansvar. De menar således att ett företag som utför många 

aktiviteter inom socialt ansvar tenderar att ha lägre risk. Waddock och Graves (1997) beskriver 

även att arbetet med socialt ansvar skiljer sig beroende på vilken sektor företaget tillhör. 

 

Vi har valt att under denna studie ta hänsyn till de tre faktorerna storlek, risk samt 

sektorstillhörighet som fortsättningsvis förklaras som våra kontrollvariabler. Definitionen av 

variablerna kommer att behandlas under kapitel 4 som berör den empiriska metoden där även 

tillvägagångssättet för beräkningen av variablerna kommer presenteras. 
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3. Vetenskaplig metod 

Följande kapitel redogör för studiens vetenskapliga utgångspunkter. Inledningsvis 

presenteras studiens forskningsfilosofi, följt av de förhållningssätt som tillämpas i studien, 

där det argumenteras för en kvantitativ forskningsstrategi med ett deduktivt angreppssätt. 

Därefter behandlas metoden för sökning av litteratur och utifrån vilket tidsperspektiv studien 

utförs. 

 

3.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats 

Valet av forskningsfilosofi och ansats påverkar tillvägagångssättet inom forskningen. Bryman 

och Bell (2013) pratar om två forskningsinriktningar, den ena är den positivistiska inriktningen 

som handlar om att förklara, medan den andra hermeneutiska inriktningen handlar om att förstå 

och tolka. En stor skillnad mellan dessa inriktningar är framförallt angreppssättet på 

forskningen där positivister håller sig objektiva, vilket är precis tvärtom för hermeneutiker 

(Bryman & Bell, 2013). Syftet med vår studie innebär bland annat att vi kommer mäta och 

förklara relationen mellan socialt ansvar, finansiell prestation och interna ägare, vilket medför 

att vi kommer behöva använda oss av matematiska beräkningar. Vi kommer även undvika att 

lägga in egna värderingar i vårt arbete och utgå från ett neutralt tankesätt för att resultatet ska 

bli så trovärdigt som möjligt. Utifrån detta anser vi att den forskningsfilosofi som är bästa 

lämpad för vår studie är den positivistiska filosofin, som Sohlberg och Sohlberg (2013) menar 

inriktas mot mätbarhet. Vidare förklarar författarna att filosofin bygger på att forskarna är 

värderingsfria och objektiva, de menar således att forskarna ska hålla ett neutralt tankesätt 

gentemot forskning. Vi kan däremot förstå att det kan vara svårt att hålla sig neutrala, vilket 

även Eriksson och Hultman (2014) beskriver. De påpekar att det i många fall även finns 

värderingar i fakta och att det även kan vara svårt i vissa fall att skilja mellan just fakta och 

värderingar. Filosofin innebär även enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) att forskning syftar till 

att förklara samband. Vanligtvis handlar det om kausala samband, vilket inte är något vi 

kommer undersöka. Forskningen ska även vara generaliserbar, vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) betyder att resultatet även ska gälla i andra liknande situationer eller personer.  

 

Eftersom vi i början av avsnittet påpekade att filosofin påverkar övriga val i forskning så 

kommer vi utifrån den välja forskningsansats. Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar två 

inriktningar inom positivismen, induktiv och hypotetisk-deduktiv. Den induktiva forskningen 
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handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att skapa teorier utifrån observationer, vilket gör 

att teorin är resultatet av forskningen. Medan den deduktiva är tvärtom, vilket innebär att 

forskningen bygger på teorier som sedan testas genom forskning. Vårt arbete bygger på att vi 

skapar hypoteser utifrån tidigare forskning som sedan testas, vilket vi kopplar ihop med det 

som Bryman och Bell (2013) förklarar som deduktion. Det bästa valet för vår studie är således 

den deduktiva ansatsen. Vi kan även se att majoriteten av tidigare forskning använt sig av 

hypoteser och deduktion, vilket gör att vi känner oss säkra på vårt val av forskningsfilosofi 

och ansats. 

 

3.2 Forskningsstrategi 

Utifrån valet av forskningsfilosofi och ansats blir nästa steg i processen att välja vilken 

forskningsstrategi som ska tillämpas i studien. Det finns två huvudsakliga strategier där den 

första är den kvalitativa som framförallt handlar om att forskningen ska generera teorier genom 

uppfattningar och tolkningar, inom denna strategi är den induktiva ansatsen vanligast (Bryman 

& Bell, 2013). Den andra strategin är den kvantitativa som inriktar sig på teoriprövning, vilket 

innebär att den deduktiva ansatsen är vanligt förekommande (Bryman & Bell, 2013). En annan 

markant skillnad mellan dessa två strategier är att den kvalitativa strategin tillämpar ord för att 

förklara forskningsresultatet (Bryman & Bell, 2013), medan den kvantitativa visar sina resultat 

med hjälp av siffror (Bryman & Bell, 2013; Michell, 2003).  

 

Bryman och Bell (2013) förklarar de viktigaste stegen inom kvantitativ forskning utifrån 11 

steg. De första stegen handlar om att skapa hypoteser från tidigare forskning, sedan kommer 

valet av forskningens design och vilka mått som ska användas, samt vilka undersökningen ska 

rikta sig mot. Därefter ska datan bearbetas och analyseras för att tillslut mynna ut i resultat 

och slutsatser, vilket innebär att hypoteserna bekräftas eller förkastas. Detta sammanfattas 

även av forskare som Creswell (2003) och Williams (2007) som menar att kvantitativa studier 

ofta handlar om att testa relationer mellan olika variabler, vilket innebär att resultatet syftar 

till att bekräfta eller förkasta hypoteser genom statistiska uppgifter. Eftersom vi valt att 

använda den deduktiva ansatsen och även syftar till att undersöka hur internt ägande påverkar 

relationen mellan CSP och företags finansiella prestation genom matematiska beräkningar, 

anser vi att den kvantitativa strategin är det självklara valet för oss. 
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3.3 Forskningsmetod 

Forskningsmetod handlar om vilken metod forskare använder för att samla in data (Bryman & 

Bell, 2013). Det finns således olika metoder för datainsamling och i detta arbete kommer vi 

endast använda data som redan finns tillgänglig, vi kommer således inte lägga energi på att 

framställa ny data. Vi kopplar samman detta till det som förklaras som sekundärdata, vilket 

handlar om att forskare gör en ny analys av data som tidigare forskning använt sig av (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Vid tillämpning av sekundära källor är det viktigt att vara källkritisk, 

vilket innebär att forskare bör gå till originalkällan för att säkerställa datans relevans och 

kvalitet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Studier som enbart använder en forskningsmetod för datainsamling kallas mono method, 

vilket innebär att det antingen tillämpas en kvantitativ eller kvalitativ datainsamlingsmetod 

(Molina-Azorin & Cameron, 2010). I följande studie kommer vi enbart tillämpa en 

forskningsmetod och eftersom studien är kvantitativ kommer den tillämpade 

datainsamlingsmetoden även vara det. Den största skillnaden mellan den kvantitativa och 

kvalitativa metoden för datainsamling är att den kvantitativa syftar till insamlandet av siffror 

medan den kvalitativa utgörs av ord (Molina-Azorin & Cameron, 2010). Vid en så kallad 

mixed method, där flera metoder tillämpas vid datainsamlingen, kan en blandning av 

kvantitativa och kvalitativa metoder användas (Molina-Azorin & Cameron, 2010). 

 

3.4 Tidsperspektiv 

Tidsperspektivet i en studie eller forskning har enligt Saunders et al. (2009) ingen betydelse 

av tidigare val av strategier och metoder. Det handlar bara om under vilken tid studien utförs. 

Till vår studie kommer vi samla in sekundärdata för år 2015, vilket vi kopplar ihop med en 

tvärsnittsstudie eller tvärsnittsdesign som den även kallas. Saunders et al. (2009) beskriver 

tvärsnittsdesign som en undersökning där all data samlas in vid en bestämd tidpunkt. Lantz 

(2014) menar att studien utgör ett tvärsnitt eller överblick vid en viss punkt i tiden som endast 

svarar på hur det var vid just detta tillfälle. Bryman och Bell (2013) beskriver tvärsnittsdesign 

som en studie som används för att undersöka variationer och samband, vilket betyder att mer 

än ett fall måste studeras för att kunna stärka slutsatserna. Bryman och Bell (2013) beskriver 

även vikten av kvantifierbar data vid den här typen av design, vilket vår data i följande studie 

för måtten av CSP och finansiell prestation innehåller och även internt ägande. 
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4. Empirisk metod 

I följande kapitel redogörs för studiens praktiska utförande, där valda metoder för 

insamling, samt bearbetning av data presenteras. Kapitlet börjar med en redogörelse för 

urvalet och insamlingen av datan för att sedan, under avsnittet för operationalisering, 

förklara hur bearbetningen kommer utföras. Slutligen kommer vi redogöra för statistiska 

antaganden, etiska regler och kvalitetskriterier som beaktats. 

 

4.1 Dataurval 

Hur stort ett urval ska vara beror ofta på olika faktorer där komponenter som pengar, tid, samt 

precision kan vara avgörande (Bryman & Bell, 2013). Genom att utföra ett stickprov kan 

urvalets precision testas och därigenom kan även samplingsfel minskas (Bryman & Bell, 2013). 

Besluten som berör urvalets storlek är ofta förknippade med hur stort samplingsfel som 

forskarna är beredda att acceptera, detta kan således testas genom stickprov (Bryman & Bell, 

2013). Bryman och Bell (2013) menar att “ju mindre man vill att samplingsfelet ska vara, desto 

större måste stickprovet bli” (s. 201).  

 

Urvalet till studien är de företag som ingår i listan över europeiska företag som är engagerade i 

sociala aktiviteter, exklusive Storbritannien och Irland, som finns tillgänglig i Thomson Reuters 

Datastream. Valet till att använda listan som exkluderade dessa länder beror på att antalet 

företag hade blivit det dubbla och vi ansåg att strax över 600 företag var ett tillräckligt antal för 

vår studie. Det slutliga urvalet uppgick till 513 stycken företag, efter bortfall på 150 stycken. 

Bortfallen beror på att företagen saknade den finansiell information för de mått som vi 

inkluderat i studien, vilket var ett krav för att studien skulle vara genomförbar. Totala urvalet 

samt bortfallet kan ses i bilaga 1 och 2 där de även är uppdelade i sektorer utifrån siffror 1-6, 

som står för: 

 

1. Industri 

2. El 

3. Transport 

4. Bank 

5. Försäkring 

6. Övrig finans 
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Förutom det Bryman och Bell (2013) hävdar, om att storleken på urvalet ofta beror på bland 

annat pengar, tid och behovet av precision, menar Saunders, Lewis och Thornhill (2012) att 

ett plockat urval bidrar till en större riktighet. Detta betyder att mer tid istället kan läggas på 

utformning samt kontrollering av datan istället för själva insamlingen (Saunders et al., 2012). 

Då vi valt att utgå från en befintlig lista över företag som arbetar med socialt ansvar i Europa 

har vi valt ett icke-slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2013). Detta är en metod som ökar 

risken för att urvalet inte representerar populationen, resultaten kan således bli snedvridna 

(Dahmström, 2011). Tidigare forskning menar att genom att välja ett större urval framställs en 

miniatyr av populationen, som med andra ord innebär att urvalet tenderar att likna 

populationen för vilken forskare avser att urvalet ska representera (Kruskal & Mosteller, 

1979a, 1979b; Kruskal & Mosteller, 1980). Efter en jämförelse mellan vår studie och tidigare 

studiers urval (Barnea & Rubin, 2010; Kock et al., 2012; Sethi, 2005; Arora & Dharwadkar, 

2011; Oh et al., 2011) anser vi att urvalet är stort nog för att betraktas som representativt. 

 

4.2 Datainsamling 

Vi har tidigare uppmärksammat två tekniker för datainsamling, vilket berör primärdata och 

sekundärdata (Bryman & Bell, 2013). Primärdata innebär som tidigare nämnt framställandet av 

ny data som samlats in i syfte att användas i en specifik forskning (Saunders et al., 2009). Vår 

studie kommer enbart fokusera på sekundärdata. Som vi tidigare nämnt är sekundärdata den 

data som redan finns tillgänglig och som samlats in av forskare till andra syften (Bryman & 

Bell, 2013). Fördelarna med en sekundäranalys är bland annat att datan ofta håller hög kvalitet, 

samt att forskarna sparar in tid och pengar (Bryman & Bell, 2013). Kostnaden för en 

sekundäranalys blir således en bråkdel av de kostnader som skulle krävas för framställandet av 

primärdata (Bryman & Bell, 2013). De sökverktyg som kan användas för att finna sekundärdata 

kallas tertiära litteraturkällor (Saunders et al., 2009). I den här studien kommer vi således 

använda den tertiära litteraturkällan Thomson Reuters Datastream för att ta fram sekundärdata 

bestående av bland annat finansiell data. Thomson Reuters Datastream är en databas som 

innehåller finansiella tidsserier som kan användas för att bl.a. upptäcka trender och även ta del 

av marknadens förändringar för att exempelvis utveckla den egna kompetensen inom området 

(Thomson Reuters, 2016). 

 

Fördelen med att använda databasen är att den innehåller den finansiella information studien 



 

23 

 

kräver och har använt samma beräkningar av nyckeltal som vi tillämpat, vilket ger styrka till 

studiens trovärdighet. Vi kommer även beakta det Bryman och Bell (2013) tagit upp om att 

vara källkritiska vid användning av sekundärdata. De menar således att det inte alltid går att 

garantera att den data som samlats in är av god kvalitet. För att säkerställa att den information 

som vi använder från databasen Thomson Reuters Datastream är tillförlitlig har vi tagit ett 

stickprov av nyckeltalen för att kontrollera att beräkningarna stämmer överens med 

verkligheten, vilket vi kan bekräfta att de gjorde. 

 

4.3 Operationalisering 

Operationalisering handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att redovisa för de begrepp som 

forskningen ska behandla och förklara de tillvägagångssätt som tillämpas för att mäta 

begreppen. Inledningsvis redogörs för de mått som tillämpas för att mäta graden av internt 

ägande, CSP, följt av finansiell prestation. Vi kommer även redogöra för beräkningen av 

kontrollvariablerna. 

 

4.3.1 Interna ägare 

Interna ägare definieras som företagets tjänstemän (chefer, ledning, anställda) som innehar 

aktier i företaget (Barnea & Rubin, 2010). Vi kommer tillämpa ett befintligt mått för graden 

av internt ägande till våra beräkningar som finns tillgängligt på Thomson Reuters Datastream. 

Eftersom vi vill undersöka hur graden av internt ägande påverkar relationen mellan socialt 

ansvar och finansiell prestation kommer vi skapa en interaktionsvariabel som beräknas enligt 

följande: 

 

Formel 1: Interaktionsvariabel = internt ägande * FP 

 

4.3.2 CSP 

Många forskare (bl.a. Griffin & Mahon, 1997; McWilliams & Siegel, 2000; Makni et al., 2008) 

har använt sig av CSP, som ett mått på socialt ansvar. Däremot används olika metoder för att 

mäta CSP, oftast används index som publicerats i olika databaser. 

 

Vårt mått för CSP är i form av ett index som finns tillgängligt på Thomson Reuters 

Datastream, där följande fyra områden beaktats; ekonomi, miljö, samhälle och bolagsstyrning. 
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Vi anser att måttet behandlar områden som är viktiga för företag att ta hänsyn till, vilket ligger 

till grund för vårt val av måttet. 

 

4.3.3 Finansiell prestation 

Tidigare studier har vid ett flertal tillfällen beräknat finansiell prestation inom företag (Makni 

et al., 2008; Waddock & Graves, 1997; Belu & Manescu, 2013), vilket utförts genom olika 

mått. Efter en fördjupning i tidigare forskning har vi valt att inkludera två 

redovisningsbaserade mått på finansiell prestation och ett marknadsbaserat mått, eftersom 

tidigare forskning påpekat att detta tenderar att ge mer robusta resultat (Nollet et al., 2016). I 

kategorin redovisningsbaserade mått tillämpas avkastning på totala tillgångar (Return on 

Assets, ROA) samt avkastning på eget kapital (Return on Equity, ROE) och i kategorin 

marknadsbaserade mått används måttet Tobin’s Q. 

 

4.3.3.1 ROA och ROE 

ROA och ROE är som tidigare nämnts två redovisningsbaserade mått som är vanligt 

förekommande i tidigare forskning vid beräkning av finansiell prestation. Bland annat har 

måtten använts av forskare som Waddock och Graves (1997) och Makni et al. (2008).   

 

ROA (Return on Assets) eller avkastning på totala tillgångar anser Carlson (2014) är ett av de 

viktigaste nyckeltalen inom företag. ROA inkluderar investerat kapital och tillgångar, vilket 

tillsammans visar effektiviteten i företagets kapitalanvändning, således visar måttet hur väl ett 

företag utnyttjat sina resurser för att skapa vinster (Carlson, 2014). Vi kommer mäta ROA 

utifrån följande formel där datan hämtas från Thomson Reuters Datastream: 

 

Formel 2: ROA = Nettoinkomst / Totala tillgångar 

 

ROE (Return on Equity) eller avkastning på eget kapital menar Carlson (2014) är ett mått som 

inkluderar insatserna från aktieägare som enligt honom är företagets viktigaste intressenter. 

Han menar att det framtida agerandet hos företag beror på beslut från aktieägare. Måttet ROE 

mäts enligt följande formel i studien där datan hämtas från Thomson Reuters Datastream: 

 

Formel 3: ROE = Nettoinkomst / Eget kapital 
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4.3.3.2 Tobin’s Q 

Vi beslutade även att använda oss av det marknadsbaserade måttet Tobin’s Q, då det är ett 

mått som används i tidigare forskning, bl.a. av Belu och Manescu (2013). Lindenberg och 

Ross (1981) förklarar vidare att Tobin skapade måttet med syftet att undersöka kausaliteten 

mellan ett företags investeringar och Q-värdet. När Q-värdet är större än 1 är marknadsvärdet 

högre än återanskaffningsvärdet, vilket innebär att det är lönsamt att investera. Formeln för 

Tobin’s Q som används i den här studien är följande:  

 

Formel 4: Q = (börsvärdet på alla utestående aktier + marknadsvärdet på totala skulder) / 

(bokfört värde på stamaktier + bokfört värde på totala skulder) 

 

Eftersom vi använder Thomson Reuters Datastream kommer även data för Tobin’s Q hämtas 

där.  

 

4.4 Kontrollvariabler 

Vi nämnde i teorikapitlet att det finns en hel del forskning som påpekar olika externa faktorers 

påverkan på relationerna CSP och finansiell prestation, samt CSP och internt ägande. I studien 

har vi valt att beakta följande tre kontrollvariabler; storlek, risk och sektorstillhörighet, vilket 

är tre av de mått som tidigare forskning beaktat. 

 

4.4.1 Storlek 

Ett flertal forskare som exempelvis McWilliams och Siegel (2000) och Waddock och Graves 

(1997) har definierat storlek som totala tillgångar. För att få hög reliabilitet har även vi valt att 

tillämpa samma definition och kommer inhämta datan från Thomson Reuters Datastream.  

 

Formel 5: 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 
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4.4.2 Risk 

Som tidigare nämnts kommer kontrollvariabeln risk att beaktas i studien, eftersom det är en 

variabel som ofta förekommer i forskning som behandlar socialt ansvar. Forskare som Makni 

et al. (2008) och Waddock och Graves (1997) har kopplat ihop variabeln risk med företagets 

långfristiga skulder och totala tillgångar. Detta är även det mått vi kommer tillämpa och all 

finansiell data hämtas från Thomson Reuters Datastream. Formeln skrivs enligt följande: 

 

Formel 6: Risk = Långfristiga skulder / Totala tillgångar 

 

4.4.3 Sektorstillhörighet 

Vi kommer som vi tidigare nämnt använda sektorstillhörighet som en kontrollvariabel. Enligt 

McWilliams och Siegel (2000) är variabeln viktig eftersom prestationer mellan företag i olika 

sektorer kan variera, vilket gör att beaktandet av variabeln kan ge en förklaring till variationen. 

Ett exempel de ger på vad variationerna kan bero på är konkurrensens intensitet i sektorerna. 

Vi kommer använda Thomson Reuters Datastream för att undersöka företagen 

sektorstillhörighet. 

 

Variabeln för sektorstillhörighet har i flera studier använts som en dummyvariabel, vilket 

innebär att variabeln delas in i två grupper, där den ena benämns 0 och den andra 1. Fauzi, 

Mahoney och Rahman (2007) delar in sektorerna som dummyvariabel genom att benämna de 

tillverkande företagen med 1 och de icke-tillverkande företagen med 0, vilket även är den 

uppdelning vi kommer utföra i studien. 

 

4.5 Metoder för databearbetning 

Efter framställning av data behöver en bearbetning göras för att möjliggöra för oss att besvara 

syftet. Vi kommer i följande kapitel redogöra för de metoder vi använder för bearbetning av 

data, samt olika felkällor. I studien utför vi en multipel regressionsanalys, samt test för att 

upptäcka möjliga felkällor såsom heteroskedasticitet, icke-normalfördelad residual/data och 

multikollinearitet. Vi kommer även utför ett korrelationstest och ett varianstest (ANOVA) för 

att bl.a. utesluta multikollinearitet. Vi kommer inledningsvis redogöra för våra statistiska 

antaganden, samt felkällorna som kan påverka regressionerna. Vidare följer korrelations- samt 

varianstestet och slutligen den multipla regressionsanalysen. 
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4.5.1 Statistiska antaganden 

Studien syftar till att undersöka om interna ägare påverkar relationen mellan CSP och 

finansiell prestation i Europa. Det innebär att vi måste testa oberoende variabler mot en 

beroende variabel genom hypotesprövningar. Bryman och Bell (2013) förklarar att 

hypotesprövning innebär att forskaren ställer upp hypoteser som därefter ska bekräftas eller 

förkastas. Utgångspunkten enligt författarna är antagandet att nollhypotesen är sann och att 

alternativhypotesen måste statistiskt bevisas för att bekräftas. Nollhypotesen beskriver att det 

inte finns något samband mellan variablerna, medan alternativhypotesen beskriver vad 

forskaren tror är sant. 

 

Lantz (2014) beskriver att hypoteser en forskare ställer upp kan förkastas vid olika 

signifikansnivåer (även kallad felrisk). Bryman och Bell (2013) beskriver signifikansnivå 

som: 

 

“Den statistiska signifikansnivån rör den risknivå man är villig att acceptera då man drar 

slutsatsen att det finns ett samband mellan två variabler i den population varifrån stickprovet 

drogs: risken går då ut på att det inte finns ett sådant samband” (s. 361).  

 

Lantz (2014) beskriver att en forskare kan dra slutsatser som kan anses vara felaktiga, vilket 

kan summeras i typ I och typ II fel, vilket även Bryman och Bell (2013) beskriver. Typ I fel 

uppstår när en sann nollhypotes förkastas och typ II fel uppstår då en falsk nollhypotes inte 

förkastas, vilket summeras av Bryman och Bell (2013) i en figur likt den nedan (se figur 1).  



 

28 

 

 

Figur 1 (Bryman & Bell, 2013, s. 362) 

 

Bryman och Bell (2013) hävdar att typ I fel är vanligare vid en signifikansnivå på p < 0,05 än 

vid p < 0,01. De menar att vid en signifikansnivå på p < 0,01 innebär en minskning av den risk 

som medför att forskare förkastar en nollhypotes på grunder som inte är sanna. Däremot ökar 

den låga signifikansnivån risken för att typ II fel inträffar, som innebär att nollhypoteser som 

inte är sanna accepteras (Bryman & Bell, 2013). 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att forskare inom samhällsvetenskapen i många fall anser att 

en signifikansnivå som överstiger p < 0,05 inte är acceptabel, vilket är den nivå vi kommer utgå 

från i vår studie. Vi anser att den signifikansnivån vi valt är tillräckligt låg för att vår studie inte 

ska påverkas av typ 1 fel. 

 

De hypoteser som har ställts i denna studie är i form av alternativa hypoteser som vi kommer 

att betrakta som sanna vid en signifikansnivå på p < 0,05. Hypoteserna som ska testas är 

grundade i tidigare teorier, likaså de variabler som valts ut för vår studie. Tidigare forskning 

som tittar på liknande relationer har använt sig av regressionsanalyser för att förkasta eller 

acceptera hypoteser, vilket även vi kommer utföra. 
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4.5.2 Icke-Normalfördelad residual (alt. icke-normalfördelad data)  

De Veaux, Velleman och Bock (2015) förklarar att en modell som ska spegla verkligheten 

alltid innehåller något fel, då en exakt modell av verkligheten är omöjlig att skapa. De menar 

att en residual förklarar hur långt ifrån verkligheten modellen är. Formeln De Veaux et al. 

(2015) tillämpar för att mäta residualen är följande: 

 

Formel 7: 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 

 

Residualen (𝑒) är skillnaden mellan observerat värde och verkligt värde som mäts med en 

regressionsmodell. Studenmund (2014) förklarar att residualen kan användas för att uppskatta 

feltermen. Forskare bör därför sträva efter en så låg residual som möjligt eftersom det visar att 

modellen är nära verkligheten. Vi kommer använda oss av minsta kvadrat-metoden (OLS) för 

regressionsanalysen för att beräkna residualerna för vår data. Formeln för OLS-modellen 

skrivs enligt Studenmund (2014) på följande sätt: 

 

Formel 8: 𝑌 =  𝑏0  +  𝑏1𝑥1  +  𝑒 

 

Studenmund (2014) förklarar att modellen uppskattar värdet på b0 och b1, som är 

koefficienter, för att på så vis göra residualen så liten som möjligt, vilket är OLS-modellens 

syfte. Om residualen inte är normalfördelad kan fel som heteroskedasticitet uppstå, vilket 

kommer förklaras i ett senare avsnitt. Studenmund (2014) förklarar även att OLS-modellen är 

bäst lämpad då den är enkel att använda och minimerar den summerade residualen. Han 

förklarar även hur viktigt det är att ta residualerna i kvadrat eftersom de kan vara både 

positiva och negativa, vilket gör att de kan ta ut varandra och därmed summeras till 0. 

 

4.5.3 Multikollinearitet 

Chandrasekhar, Bagyalakshmi, Srinivasan och Gallo (2016) förklarar multikollinearitet som ett 

problem som kan uppstå vid regressionsanalyser. De menar att det uppstår när oberoende 

variabler i en regressionsanalys är korrelerade, vilket innebär att de påverkas av varandra. 

Vidare anser de att multikollinearitet påverkar regressionens reliabilitet och användbarhet. 

Studenmund (2014) förklarar multikollinearitet på samma sätt som Chandrasekhar et al. (2016) 

och menar att multikollinearitet är ett problem som innebär att effekterna från flera oberoende 

variabler kan bli svåra att särskilja. Problemet kan exempelvis leda till att varianser och 
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feltermer kan öka. Eftersom det är svårt att skilja mellan variablerna som påverkas av 

multikollinearitet, vilket således innebär att det är svårt att se hur variablerna påverkar varandra, 

kan stora mätfel göras vid framställningen av koefficienterna i regressionsmodellen. 

Studenmund (2014) förklarar vidare hur multikollinearitet upptäcks och att det alltid finns 

någon grad av multikollinearitet mellan oberoende variabler som används för att beskriva 

verkligheten. Frågan är således hur stor grad av multikollinearitet som existerar. Han beskriver 

att enkla korrelationstest kan användas för att upptäcka problem samt VIF-test (Variance 

Inflation Factor). Vidare förklarar Studenmund (2014) att det är lämpligt och enkelt att använda 

VIF, då den förklarar hur en vald oberoende variabel påverkas av de andra oberoende 

variablerna. Ett VIF-värde som är högt kan betyda att multikollinearitet har gjort att den 

uppskattade variansen av koefficienten har ökat. Studenmund (2014) anser att ett VIF-värde 

över fem bör ses som ett problem. Field (2009) däremot förklarar att det inte finns fasta regler 

om vilket värde av VIF som bör ge anledning till oro, dock påstår han att ett värde vid 10 

indikerar på stark multikollinearitet. VIF-värdet ska således vara så lågt som möjligt. I följande 

studie kommer den högsta accepterade nivån på VIF vara 5. 

 

Toebe och Cargnelutti Filho (2013) beskriver i sin forskning ett annat sätt att upptäcka 

multikollinearitet, nämligen genom ett toleranstest (tolerance, TOL). De förklarar att toleransen 

beskriver den oberoende variabelns variation som inte påverkas av de andra oberoende 

variablerna. Värdet på TOL bör vara så högt som möjligt och ett värde under 0,1 tyder på kraftig 

multikollinearitet (Toebe & Cargnelutti Filho, 2013). Field (2009) menar att värden under 0,2 

bör skapa oro och undersökas närmare. Vi kommer således inte acceptera en nivå på TOL under 

0,2. 

 

Vi ska som tidigare nämnt utföra multipla regressionsanalyser och eftersom trovärdigheten 

påverkas av multikollinearitet är det viktigt att den är så låg som möjligt. Vi kommer 

undersöka VIF-värdet, TOL och även utföra ett korrelationstest som beskrivs i ett senare 

avsnitt, för att kontrollera för multikollinearitet. Alla beräkningar i studien kommer utföras i 

SPSS. 

 

4.5.4 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet är ett problem som är vanligt förekommande i statistiska modeller (Dufour, 

Khalaf, Bernard & Genest, 2004). Problemet kan uppstå när variansen för en felterm ökar eller 
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minskar när den oberoende variabeln ökar (Studenmund, 2014). Detta innebär att feltermerna 

inte är konstanta (homoskedastiska), vilket de bör vara för att resultatet ska bli trovärdigt 

(Studenmund, 2014). Heteroskedasticitet medför att regressionslinjen påverkas på ett felaktigt 

sätt, vilket innebär att värdena i den beroende variabeln är högre eller mindre än vad de vore 

om heteroskedasticitet inte påverkade regressionen (Studenmund, 2014). Således kan 

problemet uppstå vid förekomsten av punkter med högt inflytande, som exempelvis feltermer 

och utliggare (Dufour et al., 2004). Eftersom heteroskedasticitet kan påverka regressionerna är 

beaktandet av punkter med högt inflytande viktigt för att få ett så pålitligt resultat som möjligt 

(Studenmund, 2014). 

 

Forskning som utfört olika test för att upptäcka heteroskedasticitet har visat att det inte endast 

finns en metod som kan ses som bäst lämpad för att upptäcka problemet, däremot visar 

resultatet att de test som baseras på OLS-residualer var de som presterade bäst (Dufour et al., 

2004). Ett statistiskt verktyg som är vanligt förekommande och som kan användas för att 

kontrollera för heteroskedasticitet är Cook´s distance (Field, 2009), som används för att 

upptäcka punkter med högt inflytande på regressionsmodellen (Dufour et al., 2004). Ett värde 

som överstiger 1 kan vara en indikation på att heteroskedasticitet existerar och bör därför 

undersökas närmare (Field., 2009; Cook & Weisberg, 1982). Vi kommer utföra ett Cook´s 

distance test för att säkerställa att det inte förekommer heteroskedasticitet i regressionerna. 

 

4.5.5 ANOVA och Pearsons korrelationstest 

ANOVA är en förkortning av Analysis of Variance, vilket De Veaux et al. (2015) förklarar är 

ett varianstest som jämför medelvärdet mellan tre eller fler grupper av variabler och hur stor 

chansen är att variationen uppstått av en slump. Saunders et al. (2009) förklarar att ANOVA-

testet visar variationen mellan variablerna genom F-värden. Det visar således chansen för den 

totala sannolikheten för att relationen mellan den beroende och de oberoende variablerna 

uppstått av en slump. Saunders et al. (2009) menar att testet bör hålla en signifikansnivå på 

högst p<0,05 för att regressionskoefficienten av variablerna ska vara användbar. Field (2009) 

skriver att F-värden förväntas, om modellen är accepterad, att värdet åtminstone överstiger 1. 

 

ANOVA visar som vi beskrivit ovan chansen för att hela relationen mellan den beroende och 

de oberoende variablerna uppstått av en slump. För att även undersöka variationerna och 

korrelationerna mellan variablerna individuellt kommer vi utföra Pearsons korrelationstest (T-
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test). Vi kommer använda SPSS för att ta fram en korrelationsmatris som De Veaux et al. (2015) 

förklarar är ett vanligt sätt att sammanställa korrelationerna mellan variabler. Vi kommer 

godkänna korrelationer till nivån 0,8 då Field (2009) påpekar att korrelationer över det värdet 

kan skapa problem. 

 

Skillnaden mellan ANOVA-testet och T-test är således att ANOVA-testet som tidigare 

nämnts mäter hela relationen medan T-testet undersöker variationen mellan variablerna 

individuellt. Båda testen kommer utföras i SPSS med en signifikansnivå på 0,05. 

 

4.5.6 Multipel regressionsanalys 

Syftet med studien är att undersöka hur graden av internt ägande påverkar relationen mellan 

CSP och finansiell prestation, med hänsyn till kontrollvariablerna risk, storlek och 

sektorstillhörighet. Det innebär att vi kommer inkludera ett flertal olika variabler i 

regressionerna. De Veaux et al. (2015) förklarar att en multipel regressionsanalys är lämplig 

när det finns två eller fler variabler, vilket blir den regressionsanalys som vi kommer tillämpa. 

De Veaux et al. (2015) beskriver formeln för en multipel regressionsanalys enligt följande: 

 

Formel 9: 𝑌 =  𝑏0  +  𝑏1𝑥1  +  𝑏2𝑥2 +. . . . + 𝑒 

 

Där Y är den beroende variabeln, b är lutningen (korrelationskoefficienten) eller den effekt 

som de oberoende variablerna har på Y, x representerar de oberoende variablerna och 𝑒 är 

slumpfelet (residualen). Ju fler oberoende variabler en regression innehåller, desto fler b och x 

kommer formeln innehålla. Om vi nu utgår från formeln för multipel regressionsanalys ovan 

kommer den se ut enligt följande i vår studie: 

 

Formel 10: CSP =  ett finansiellt prestation mått +  internt ägande +

 interaktionsvariabeln +  Storlek +  risk +  sektor +  e 

 

De Veaux et al. (2015) förklarar att en multipel regressionsanalys bör genomföras med hjälp 

av ett statistikprogram, vilket vi kommer använda SPSS till. Tre regressioner kommer utföras 

i studien vilket beror på att vi har tre mått på den oberoende variabeln finansiell prestation i 

form av ROA, ROE, samt Tobin’s Q, vilka vi har för avsikt att undersöka individuellt. I alla 

tre regressionerna kommer den beroende variabeln bestå av CSP och alla tre kommer även 
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inkludera de övriga oberoende variablerna internt ägande, en interaktionsvariabel, samt 

kontrollvariablerna risk, storlek och sektorstillhörighet. 

 

4.5.7 Bortfallsanalys 

Statistiska centralbyrån (2005) beskriver bortfallsanalysen eller bortfallsfrekvensen som den 

även kallas, som en indikator på datakvalitet. De menar att en låg bortfallsfrekvens garanterar 

att undersökningen håller en god kvalitet. På motsvarande sätt innebär en hög bortfallsfrekvens 

att undersökningen håller en lägre kvalitet. Lantz (2014) förklarar att bortfall är de 

observationer eller fall som måste plockas bort från urvalet, detta kan leda till allvarliga fel om 

bortfallet visar på systematik. Ett exempel på detta är en överrepresenterad urvalsgrupp, vilket 

kan innebära att resultatet inte representerar hela populationen på ett korrekt sätt. För att 

studiens kvalitet ska säkras krävs det en analys av storleken på bortfallet (Lantz, 2014). 

 

Följande studie har ett urval på 663 företag innan bortfallet på 150 stycken. Vi har utfört en 

analys över bortfallen utifrån företagens sektorstillhörighet och sammanställt urvalet innan 

och efter bortfall i diagram 1. Vi anser utifrån diagrammet att ingen större skillnad i 

distributionen av företag mellan de olika sektorerna har skett, vilket gör att vi känner oss 

säkra med att fortsätta studien med det slutliga urvalet på 513 företag. 

 

  

Diagram 1. Bortfallsanalys 
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4.6 Etiska principer 

Det är viktigt att beakta olika etiska principer vid utförandet av forskning, dessa principer berör 

de individer som inkluderas i forskningen (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) tar 

upp informationskravet, falska förespeglingar, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, samt nyttjandekravet. Dessa krav innebär således att deltagarna ska 

informeras med korrekt information om studien och syftet med den. De ska även informeras 

om studiens olika moment, samt om deras frivilliga deltagande och att det således har rätten att 

själva avbryta sitt medverkande (Bryman & Bell, 2013). Vidare innefattar kraven även 

konfidentialitet för de uppgifter som deltagarna lämnar, vilket betyder att uppgifterna inte ska 

finnas tillgängliga för obehöriga och de får heller inte utnyttjas till andra ändamål än den 

specifika forskningen.  

 

Vi anser att principerna är av stor vikt vid utförandet av forskning. Däremot kommer vi i 

följande studie att använda oss av sekundärkällor, där den information vi tillhandahåller i vår 

kvantitativa studie är offentlig. Vi anser därför inte att vi behöver lägga större vikt på de 

etiska principerna, förutom att visa att vi förstår vad de innebär.   

 

4.7 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2013) och Saunders et al. (2010) menar att i ett företagsekonomiskt 

sammanhang finns det tre viktiga kriterier vid bedömning av forskning. Kriterierna är 

reliabilitet, replikerbarhet samt validitet, vilka kommer diskuteras vidare i följande tre avsnitt. 

 

4.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är det kriteriet som innebär att forskare ska kunna utföra en 

undersökning på nytt och genom att tillämpa samma mått få ett liknande resultat (Bryman & 

Bell, 2013; Saunders et al., 2010). Bryman och Bell (2013) menar att detta kriterium berör de 

mått som inkluderas i forskning och att dessa bör hålla hög stabilitet för att stärka reliabiliteten. 

Med stabilitet menar de att måtten ska hållas stabila och inte variera med tiden eller påverkas 

av tillfälliga betingelser, detta gäller även för index och skalor som tillämpas i forskning. Måtten 

ska således på ett trovärdigt sätt spegla verkligheten. 

 

I följande studier har vi på ett tydligt sätt beskrivit de olika mått och beräkningar som 

tillämpats för att nå fram till vårt resultat. Vi anser att studien är reliabel och med stor 
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säkerhet kommer uppvisa samma resultat om den genomförs på nytt. Eftersom vår studie 

baseras på data som hämtats från databasen Thomson Reuters Datastream anser vi att den inte 

bör präglas av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. 

 

4.7.2 Replikerbarhet 

Replikerbarhet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att det förekommer att forskare väljer att 

upprepa andra forskares studier. De vill således undersöka om de kan utföra samma forskning 

och få liknande resultat, vilket kan grunda sig i skeptiskhet gentemot tidigare resultat. Bryman 

och Bell (2013) menar att forskningens tillvägagångssätt måste vara noga beskriven för att 

replikerbarhet ska vara möjlig. Det innebär att tydligt redogöra för bl.a. de begrepp som 

används. De påpekar även att företagsekonomiska forskningen sällan replikeras. Trots det anser 

vi att en detaljerad beskrivning av vårt tillvägagångssätt är viktigt.  

 

Vi använder framförallt databasen Thomson Reuters Datastream för att samla in data till vår 

forskning. Databasen innehåller en stor mängd samlad offentlig sekundärdata från många 

länder i världen. Eftersom vi tydligt beskriver de val vi gör genom hela arbetet medför det att 

andra enkelt kan samla in samma data, vilket gör att vi anser att studien är replikerbar.  

 

4.7.3 Validitet 

Det viktigaste kriteriet är enligt Bryman och Bell (2013) samt Lantz (2014) validitet. Validitet 

handlar om ifall slutsatserna som tagits fram från en undersökning bedöms hänga ihop eller 

inte, det vill säga om slutsatsen verkligen är det som forskarna avsett att studera. Bryman och 

Bell (2013) förklarar en del av validitet, nämligen begreppsvaliditet, som framförallt gäller 

kvantitativ forskning. Eftersom vår forskning är just kvantitativ anser vi detta är av stor vikt för 

oss. Bryman och Bell (2013) beskriver att begreppsvaliditet handlar om att de begrepp och mått 

som inkluderas i forskningen mäter det som ska mätas, vilket även är något som Lantz (2014) 

beskriver. Genom hela studiens gång har vi varit noga med att välja ut mått som verkligen 

representerar det som vi avsett att mäta. Vi har bland annat fördjupat oss i tidigare forskning 

och därigenom funnit begrepp och mått som andra forskare tillämpat i liknande studier. Bryman 

och Bell (2013) kopplar ihop kriteriet begreppsvaliditet med reliabiliteten som vi diskuterat i 

ett tidigare avsnitt.  
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En annan del av kriteriet validitet som diskuteras av Bryman och Bell (2013) är den interna 

validiteten som framförallt handlar om kausala samband mellan två eller flera variabler. Det 

handlar således om hållbarheten i det kausala sambandet, om det verkligen är den oberoende 

variabeln som orsakar variationerna i den beroende variabeln. Vår studie har inte undersökt 

något kausalt samband. Däremot kan vi utifrån att vi tillämpat mått som använts i tidigare 

forskning och siffror som är offentliga, anta att variationerna i vår beroende variabel CSP till 

viss del orsakas av de oberoende variablerna ROA, Tobin´s Q, ROE och internt ägande. 

 

En tredje aspekt av kriteriet validitet är det som Bryman och Bell (2013) kallar extern validitet 

som handlar om studiens resultat är generaliserbart utöver den kontext som undersökningen 

utförts i. Eftersom vår studie utgår från en bred europeisk kontext, där måtten som används 

har utförts på samma sätt för alla länder som ingår i studien anser vi att resultatet kan 

generaliseras till framförallt länder inom Europa. 

 

4.8 Metodkritik 

Den kvantitativa forskningsmetoden har utsatts för en del kritik, som bland annat berör 

forskning som undersöker relationer mellan olika variabler. Bryman och Bell (2013) menar att 

kritikerna påpekar att undersökningar som syftar till att klargöra olika relationer kan påverkas 

av forskarna beroende på hur undersökningarna genomförs. Det gäller framförallt när intervjuer 

utförs där frågor och svar kan formas utifrån forskarna själva och därigenom ges inte 

respondenterna den frihet som krävs för de helt ska kunna ge sina egna åsikter. Eftersom vi valt 

att enbart använda sekundärdata och således inte utföra intervjuer eller liknande där kontakt 

med människor krävs för att framställa data anser vi att vi inte kunnat påverka resultatet av 

relationerna. 

 

Även användandet av olika mätinstrument i forskning har fått kritik, vilket Bryman och Bell 

(2013) förklarar utifrån att det kan anses som att verkligheten inte kan mätas med mått eftersom 

den är för komplex. Resultatet av mätningar anses därför för strikta och simpla för att reflektera 

verkligheten. Den här delen anser vi kan riktas mot vår forskning eftersom det kopplas till 

mätningar. Vi undersöker begrepp som vi vet är svåra att kvantifiera, vi har däremot använt oss 

av samma mått för alla företag, samt tydligt definierat och förklarat hur vi använder dem. Detta 

gör att vi anser att våra resultat håller hög kvalitet. 
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Flera författare (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2009; Lantz, 2014) diskuterar 

kvaliteten av en forskning som baserats på sekundära källor. Som tidigare nämnts ska forskare 

enligt författarna vara försiktiga vid användandet av sekundära källor. De menar att dessa 

typer av källor inte alltid är pålitliga och att det därför är nödvändigt att alltid gå tillbaka till 

originalkällan. Anledningen som författarna tar upp är bland annat att de definitioner som 

sekundärkällor baseras på kan förändras med tiden. Vi kommer att inhämta den data som 

krävs för att studera relationen mellan de valda variablerna från databasen Thomson Reuters 

Datastream. Eftersom det är en databas som är objektiv och samlar företags finansiella siffror 

på en och samma plats, anser vi att det inte finns någon anledning att oroa sig över studiens 

kvalitet. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redogör vi för studiens empiriska resultat. Kapitlet börjar med att redovisa 

den beskrivande statistiken och följs därefter av den beskrivande statistiken per sektor. 

Slutligen presenteras studiens regressionsanalyser. 

 

5.1 Beskrivande statistik 

Den beskrivande statistiken kommer inledningsvis att presenteras under detta avsnitt utifrån 

studiens valda urval. I tabell 1 kan vi se att genomsnittlig ROA på de 513 företag som 

kvarstod efter reduceringen av bortfallen uppgick till 4,79 procent och ROE på 9,22 procent. 

Genomsnittet på Tobin’s Q visade en siffra på 1,73. Som vi nämnt tidigare innebär måttet att 

när Tobin’s Q är mellan 0 och 1, kostar det mer att ersätta ett företags tillgångar än vad de 

egentligen är värda. Ett Tobin’s Q på över 1 betyder således att företagets tillgångar är värda 

mer än kostnaden för att ersätta dem, vilket indikerar att investeringar är lönsamt. För de 

totala tillgångarna är genomsnittet 100 291 351 kronor och för måttet på risk 21,48 procent, 

slutligen är det genomsnittliga värdet på internt ägande 31,01 procent och 66,53 på det totala 

genomsnittliga CSP-värdet. 

 

Tabell 1 
Beskrivande statistik urval    

Variabel N   Bortfall Medelvärde 

  Std. 

avvikelse 

 
ROA 513  0  4,7912 7,64801 

ROE 513  0  9,2227 28,37434 

Tobin’s Q 513  0  1,7310 1,57577 

CSP 513  0  66,5338 29,28159 

Internt äga. 513    0    31,0065   25,10926 

Storlek 513  0  100291351,00 402370028,90 

Risk 513  0  141,3667 864,72684 

 

 

Medelvärde och standardavvikelse. "N" visar antal företag i respektive kategori. Medelvärde visar varje variabels genomsnittliga medelvärde. 
Std.avvikelse visar varje variabels genomsnittliga standardavvikelse. ROA visar varje kategoris genomsnittliga mått av avkastning på totala 

tillgångar. ROE visar varje kategoris genomsnittliga mått av avkastning på eget kapital. Tobin’s Q visar varje sektors genomsnittliga mått av 

marknadsvärdet/återanskaffningsvärde. CSP visar varje sektors genomsnittliga mått av CSP. Internt ägande visar varje sektors genomsnittliga 
mått av ägandet. Risk visar varje sektors genomsnittliga mått av långfristiga skulder/totala tillgångar. Slutligen visar Storlek varje sektors 

genomsnittliga mått av totala tillgångar. 
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5.1.1 Beskrivande statistik per sektor 

Under följande avsnitt presenteras medelvärden och standardavvikelser för ROA, ROE, 

Tobin’s Q, CSP, internt ägande, Risk och Storlek, fördelat på studiens sex segment: industri, 

el, transport, bank, försäkring och övrig finans. Som vi även nämnt tidigare blev det slutliga 

urvalet 513 bolag. De 513 bolagen är indelade i sektorer enligt följande 357 st i 

industrisektorn, 36 st i el, 12 st bolag ingår i transportsektorn, Banksektorn har 48 st bolag och 

i försäkringssektorn ingår 22 st. Slutligen räknas 38 st bolag till sektorn övrig finans och utgör 

de sista bolagen i vårt urval. I tabellen 2 framgår hur medelvärdet och standardavvikelsen ser 

ut i de olika sektorerna. Vi kan även konstatera att den största sektorn är industrin med 357 

bolag och den minsta är transportsektorn, som innehåller 12 st bolag. 

 

Tabell 2 
Beskrivande statistik per segment    

Sektor N ROA ROE Tobin’s Q    CSP Internt ägande 

Industri 357 5,5196 9,4914 1,9594 68,1655 30,658 

  
(8,50148) (33,22059) (1,79052) (28,21349) (24,3442) 

       

El 36 3,6703 6,2919 1,379 70,6103 46,4114 

  
(5,13337) (14,13371) (0,62691) (29,30775) (27,16124) 

       

Transport 12 3,5342 11,2192 1,4602 63,1733 34,2458 

  
(7,35692) (17,87232) (0,77174) (31,62115) (24,85906) 

       

Bank 48 0,8448 7,0544 1,0015 68,7515 30,729 

  
(0,70411) (6,86218) (0,03781) (29,73731) (25,85269) 

       

Försäkring 22 1,255 10,0318 1,0736 75,5186 28,2345 

  

(1,348) (5,56898) (0,1732) (22,03593) (27,91804) 

       

Övrig finans 38 6,4382 11,1147 1,3073 40,4013 20,6182 

  
(5,8344) (11,85482) (1,08008) (29,93241) (22,32335) 

  
     

 
      

 

        

       

       

Vi utförde tabellerna för att visa hur mycket de olika variablerna skiljer sig mellan sektorerna,  

 

 

Medelvärde (standardavvikelse). Sektor delar upp företagen utifrån företagens sektortillhörighet. "N" visar antal företag i respektive 
sektor. ”ROA” visar varje sektors genomsnittliga mått av avkastning på totala tillgångar. ”ROE” visar varje sektors genomsnittliga mått 
av avkastning på eget kapital. ”Tobin’s Q” visar varje sektors genomsnittliga mått av marknadsvärdet/återanskaffningsvärde. ”CSP” 
visar varje sektors genomsnittliga mått av CSP. ”Internt ägande” visar varje sektors genomsnittliga mått av ägandet. 
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Tabellerna används för att visa hur mycket de olika variablerna skiljer sig mellan sektorerna 

både i medelvärde och standardavvikelse. Vi kan se att det högsta medelvärdet för ROA 

återfinns i övrig finanssektorn, men variationen (standardavvikelsen) av ROA är störst i 

industrisektorn som även har den högsta variationen av Tobin’s Q och ROE. Detta kan bero 

på att majoriteten av företag i studien tillhör just den sektorn och att de därför uppvisar stora 

variationer mellan företagen. Industrierna har även högsta medelvärdet av Tobin’s Q. Vidare 

kan vi se att det högsta medelvärdet av ROE återfinns i transportsektorn och CSP i sektorn för 

försäkringsbolag. Det största medelvärdet för internt ägande finns inom elbolagen, men störst 

variation av måttet har sektorn för försäkringsbolag. Det lägsta medelvärdet för ROA och 

Tobin’s Q har sektorn för banker medan lägsta för ROE återfinns i elsektorn. Lägsta 

medelvärdet för CSP har sektorn för transport. 

 

Majoriteten av företag i studien som arbetar med socialt ansvar återfinns i sektorn för 

industrier. Utifrån egna reflektioner anser vi att det är självklart att industrier är mer 

involverade i arbetet med CSP än företag inom t.ex. försäkring och banksektorn. Detta anser 

vi eftersom industrier med stor sannolikhet påverkar miljön i större utsträckning genom bland 

annat tillverkning av olika produkter. Detta kan vi styrka genom WWF (2016) som visar att 

mängden koldioxid har ökat markant sedan industrialiseringens början, vilket då kan vara 

anledningen till det omfattande arbetet med CSP som kompensation. Vår kategori 

industribolag innefattar företag som arbetar med bland annat kemikalier, olja, infrastruktur 

och mediciner. 

 

5.1.2. Beskrivande statistik utifrån tillverkande och icke-tillverkande 

företag 

Vi har som tidigare nämnt valt att använda urvalets sektor som en dummyvariabel där de 

tillverkande företagen benämns 1 medan de icke-tillverkande benämns 0. Vi har antagit att 

Industri och elbolagen är tillverkande företag och resterande är icke-tillverkande företag. I 

tabell 3 nedan visas medelvärden och standardavvikelser utifrån denna uppdelning. De 

tillverkande företagen i Tabell 3 är de siffror som står framför parenteserna, medan 

parenteserna innehåller värdena för de icke-tillverkande företagen. 
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Tabell 3 
Beskrivande statistik: Tillverkande företag (icke-tillverkande 

företag)  
Variabel N   Medelvärde Std. avvikelse 

 

ROA 393 (120)  5,3502 (2,9602)  8,26292 (4,72672) 

ROE 393 (120)  9,1983 (9,3025) 31,95224 (10,04241) 

Tobin’s Q 393 (120)  1,9062 (1,1574)  1,72474 (0,67167) 

CSP 393 (120)  68,3894 (60,4568)  28,28584 (31,69909) 

Internt äga. 393 (120)    32,1011 (27,4216)    24,99572 (25,25069) 

 

 
Medelvärde och standardavvikelse för tillverkande företag och icke-tillverkande företag. Tillverkande företag (icke-tillverkande företag). "N" 

visar antal företag i respektive kategori. Medelvärde visar varje variabels genomsnittliga medelvärde. Std.avvikelse visar varje variabels 

genomsnittliga standardavvikelse. ROA visar varje kategoris genomsnittliga mått av avkastning på totala tillgångar. ROE visar varje kategoris 
genomsnittliga mått av avkastning på eget kapital. Tobin’s Q visar tillverkande företags genomsnittliga mått av 

marknadsvärdet/återanskaffningsvärde. CSP visar tillverkande företags genomsnittliga mått av CSP. Internt ägande visar tillverkande företags 

genomsnittliga mått av ägandet. 

 

Utifrån tabell 3 kan vi se att medelvärdet för de finansiella måtten ROA och Tobin’s Q är 

högst i de tillverkande företagen, medan ROE är högst i de icke-tillverkande företagen. 

Högsta medelvärdet för CSP och internt ägande återfinns i de tillverkande företagen. 

Variationerna (standardavvikelse) i de finansiella måtten ROA, ROE och Tobin’s Q är störst i 

de tillverkande företagen, medan CSP och internt ägande varierar mest i de icke-tillverkande 

företagen. Vi kan även se en tydlig skillnad mellan antalet företag i de båda grupperna, där de 

tillverkande företagen uppgår till 393 stycken medan de icke-tillverkande företagen uppgår till 

120 stycken. Vi anser därför att en del av variationerna kan bero på detta. Variationerna i CSP 

och internt ägande är högre i de icke-tillverkande företagen kan bero på att tillverkande 

företag är mer benägna att arbeta med CSP, eftersom de med stor sannolikhet har större 

påverkan på miljön än icke-tillverkande företag som exempelvis finansbolag och banker. De 

kompenserar troligtvis miljöpåverkan genom olika aktiviteter och investeringar i socialt 

ansvar, vilket kan vara anledningen till mindre variationer. 

 

5.2 Korrelationsanalys 

Inledningsvis presenteras Pearsons korrelationsmatris (tabell 4) för att visa korrelationen 

mellan modellens olika variabler, exklusive sektorstillhörigheten. Vi kommer även att under 

detta delkapitel reflektera över felkällorna multikollinearitet, heteroskedasticitet, samt icke-

normalfördelade residualer.  
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Tabell 4 
Pearsons korrelationsmatris         

Variabel Medelvärde    S.D ROA ROE Tobin’s Q CSP 
Internt 
ägande Risk Storlek 

ROA 4,79 7,64801        

ROE 9,22 28,37434 .715**       

Tobin’s Q 1,73 1,57577 .652** .276**      

CSP 66,53 29,28159 -.086 -.027 -.050     

Internt ägande 31,01 25,10926 -.056 -.044 -.044 -.145 **    

Risk 141,3667 864,72684 -.080 -.173** -.075 .148** .014   

Storlek 100291351,00 402370028,90 -.101 -.001 -.095 .002 -.050 .092  

          
 

         

 

 

 

 

Korrelationsanalysen i tabell 4 visar att det råder en signifikant korrelation mellan alla tre 

måtten för finansiell prestation, det vill säga mellan ROA, Tobin’s Q och ROE. Det framgår 

även att korrelationen mellan kontrollvariabeln storlek och ROA, samt Tobin’s Q är markant, 

men inte med ROE. CSP har en signifikant negativ korrelation med variabeln internt ägande 

och signifikant positiv korrelation med kontrollvariabeln risk. Vi kan även se att CSP är negativt 

korrelerade med alla tre mått för finansiell prestation, dock ingen signifikant korrelation. Även 

variabeln internt ägande är negativt korrelerade med alla mått utom risk, den är enbart 

signifikant korrelerad med CSP, vilket vi nämnt tidigare. 

 

Tabell 4 visar även korrelationen mellan de oberoende variablerna, vilket gör att vi kan 

fastställa om regressionerna kommer präglas av multikollinearitet eller inte. Felkällan 

multikollinearitet kommer att behandlas vidare under avsnitt 5.2.1.1. 

 

5.2.1 Kontroll av felkällor 

I följande kapitel kommer vi undersöka felkällorna som presenterades i kapitel 4.5 metoder 

för databearbetning. Vi kommer börja kontrollera för multikollinearitet och avsluta med en 

gemensam undersökning för heteroskedasticitet och icke-normalfördelad residual. 

 

*p<.01 ** p<.05 ”Variabel” visar mått för respektive beroende och oberoende variabel, samt för två kontrollvariabler. ”Medelvärde” 
visar variabelns medelvärde. ”S.D” visar variabelns standaravvikelse. ”ROA” visar korrelation mellan ROA och övriga variabler. 
”ROE” visar korrelation mellan ROE och övriga variabler. ”Tobin’s Q” visar korrelation mellan Tobin’s Q och övriga variabler. ”CSP” 
visar korrelation mellan CSP och övriga variabler. ”Internt ägande” visar korrelation mellan Internt ägande och övriga variabler. 
”Risk” visar korrelation mellan Risk och övriga variabler. ”Storlek” visar korrelation mellan Storlek och övriga variabler. 
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5.2.1.1 Kontrollera för multikollinearitet 

Det är viktigt att kontrollera för multikollinearitet, som vi nämnt tidigare uppstår det när de 

oberoende variablerna korrelerar. De oberoende variablerna i studien är måtten för finansiell 

prestation, internt ägande och de tre kontrollvariablerna risk, storlek och sektor, men eftersom 

sektorn är en dummyvariabel utesluts den från korrelationsanalysen. I tabell 4 kan vi se att det 

inte råder någon hög nivå av multikollinearitet eftersom korrelationerna inte uppgår till det 

kritiska värdet 0,8. För att helt utesluta problem med hög multikollinearitet så utfördes ett VIF 

samt ett TOL-test. Inget av testen visar någon större tendens till att multikollinearitet råder 

mellan de oberoende variablerna, eftersom VIF-värdena var lägre än 5 och TOL värdet var 

högre än 0,2, vilket är utanför de kritiska gränserna. 

 

5.2.1.2 Kontrollera för Heteroskedasticitet och icke-normalfördelade 

residual 

Vi nämnde under kapitel 4.5 att heteroskedasticitet och icke-normalfördelade residualer kan 

uppkomma då det förekommer extremvärden som feltermer och outliers, även kallade 

utliggare. För att kontrollera för dessa två felkällor har vi utfört ett Cook´s distance test. Enligt 

Field (2009) är värden som överstiger 1 i behov av närmare undersökningar. Vi kan fastställa 

att inget av värdena i studien överstiger 1, vilket gör att vi känner oss säkra med att fortsätta 

med våra regressioner utan närmare undersökningar av extremvärden. 

 

5.3 Regressioner 

I följande kapitel kommer vi presentera våra multipla regressionsanalyser utifrån våra olika 

beroende variabler. Vi kommer börja redogöra för regressionen med ROA som oberoende 

variabel, följt av ROE och slutligen Tobins Q. 
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5.3.1 ROA som oberoende variabel 

I tabell 5 redovisas resultatet från en multipel regressionsanalys med CSP som beroende 

variabel. De oberoende variablerna består av avkastning på tillgångar (ROA) och internt 

ägande, samt en interaktionsvariabel som framställts genom en multiplicering av båda 

oberoende variablerna. I vår uppsats har vi som tidigare nämnts valt att hålla oss till 

signifikansnivån p<0,05. Tabell 5 visar att CSP har en signifikant negativ relation till både 

ROA och internt ägande. Vi kan även tyda en svag positiv påverkan av interaktionsvariabeln 

på CSP, vilket innebär att graden av internt ägande kan påverka relationen mellan CSP och FP 

positivt, dock är signifikansnivån för hög för att med säkerhet kunna fastställa detta. En annan 

viktig punkt i regressionsmodellen är den så kallade förklaringskraften (R2) som visar hur stor 

del av variationen i den beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. I vårt 

fall kan vi se att 8,5% av variationen i CSP kan förklaras av de oberoende variablerna. Det är 

således andra variabler som står för större delen av variationen av CSP. 

 

Tabell 5 
Regressionsanalys  

ROA som oberoende variabel   

Variabler Modell 1 

Beroende CSP 

  

Oberoende  

   ROA -.500*  

   Internt ägande 

   Interaktionsvariabel 

 

-.205** 

.005 

 

Kontrollvariabler  

   Storlek  1,411E-8  

   Risk .001  

  

Dummyvariabler  

   Sektor 14.050 

  

R2 .085 

Adj. R2 .074 

F 7.814 

Sig. .000 

N 513 
 

 

 

 

*p<.05 **p<.01. Koefficient. ”Variabler” visar beroende variabeln, oberoende variabler, kontrollvariabler och dummyvariabeln för 
sektorn. Beroende variabel för Modell 1 är den totala CSP-poängen. 
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5.3.2 ROE som oberoendevariabel 

I tabell 6 är den beroende variabeln CSP och de oberoende variablerna är ROE och internt 

ägande och precis som i den tidigare tabellen har en interaktionsvariabel skapats. Relationen 

mellan CSP och ROE samt internt ägande är negativ medan interaktionsvariabeln visar en 

svag positiv effekt. Däremot är det enbart relationen mellan CSP och internt ägandet som kan 

fastställas eftersom signifikansnivå är lägre än 0,000, vilket är under 0,05 som är den tillåtna 

högsta nivån i studien. Signifikansnivån för relationen mellan CSP och ROE, samt 

interaktionsvariabeln översteg således den tillåtna nivån och kan därför inte fastställas. Vidare 

kan vi se utifrån förklaringskraften (R2) att de oberoende variablerna förklarar 7,7 % av 

variationerna i CSP, vilket innebär att andra variabler som inte inkluderats i denna studie har 

större inverkan på variationerna i CSP. 

 

Tabell 6 
Regressionsanalys  

ROE som oberoende variabel   

Variabler Modell 2 

Beroende CSP 

  

Oberoende  

   ROE -.072  

   Internt ägande 

   Interaktionsvariabel 

 

-.199** 

.002 

 

Kontrollvariabler  

   Storlek  1,461E-8  

   Risk ,001  

  

Dummyvariabler  

   Sektor 13.389 

  

R2 .077 

Adj. R2 .066 

F 7,027 

Sig. .000 

N 513 
 

 

 

  

*p<.05 **p<.01. Koefficient. ”Variabler” visar beroende variabeln, oberoende variabler, kontrollvariabler och dummyvariabeln för 
sektorn. Beroende variabel för Modell 2 är den totala CSP-poängen. 
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5.3.3 Tobin’s Q som oberoendevariabel 

I den sista regressionsanalysen som visas i tabell 7 består de oberoende variablerna av det 

finansiella prestationsmåttet Tobin´s Q tillsammans med internt ägande och en 

interaktionsvariabel. Den beroende variabeln utgörs som i de två tidigare regressionerna av 

CSP. Internt ägande och Tobin´s Q påverkar CSP negativt och de håller sig även inom 

signifikansnivån p<0,05. Interaktionen tyder precis som vid de tidigare regressionerna på en 

positiv effekt, men även här är signifikansnivån för hög för att vi ska kunna fastställa en 

relation. Till sist kan vi se att förklaringskraften (R2) i regressionen är 8,3 %, vilket som 

tidigare nämnt betyder att variationerna i CSP förklaras av de oberoende variablerna till 8,3%. 

 

Tabell 7 
Regressionsanalys  

Tobin’s Q som oberoende variabel   

Variabler Modell 3 

Beroende CSP 

  

Oberoende  

   Tobin’s Q -.2.750*  

   Internt ägande 

   Interaktionsvariabel 

 

-.263* 

.050 

 

Kontrollvariabler  

   Storlek  1,436E-8  

   Risk ,001  

  

Dummyvariabler  

   Sektor 14.315 

  

R2 .083 

Adj. R2 .072 

F 7,615 

Sig. .000 

N 513 
 

 

 

 

 

 

 

 

*p<.05 **p<.01. Koefficient. ”Variabler” visar beroende variabeln, oberoende variabler, kontrollvariabler och dummyvariabeln för 
sektorn. Beroende variabel för Modell 3 är den totala CSP-poängen. 
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6. Resultatdiskussion 

I följande kapitel kommer vi diskutera resultatet och koppla det till våra ställda hypoteser, 

frågeställningar och syfte, samt tidigare forskning. Vi kommer även redogöra för studiens 

bidrag och slutsats. Avslutningsvis beskrivs studiens begränsningar samt förslag till 

framtida forskning. 

 

6.1 Diskussion av resultatet 

Under lång tid har forskning som studerat relationen CSP-FP utgått från företag som helhet, 

däremot har en del forskare ansett att det kan leda till konflikter mellan olika ägare (Barnea & 

Rubin, 2010). Det finns exempelvis ägargrupper som stödjer investeringar i CSP, medan en 

annan grupp ifrågasätter dem. Tidigare studier har riktat sitt intresse mot att undersöka CSP i 

relation till interna ägare där majoriteten har funnit en negativ relation, som motiveras av 

egennyttan som interna ägare tenderar att drivas av (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011; 

Galbreath, 2016; Lopatta et al., 2017). Som tidigare nämnt har relationen mellan CSP och 

finansiell prestation varit ett omdiskuterat ämne bland forskare under flera decennier, däremot 

har ingen enhetlig relation kunnat fastställas (Orlitzky et al., 2003; Wu, 2006; Wang et al., 

2016; Friedman, 1970; Preston & O´bannon, 1997; Ullman, 1985; Waddock & Graves, 1997; 

McWilliams & Siegel, 2001). Anledningen till den svårighet med fastställandet av relationen 

mellan CSP och FP, diskuteras av forskare där en huvudorsak som belysts på senare tid är 

ägandestrukturen inom företagen (Barnea & Rubin, 2010). Utifrån detta formades följande 

studies syfte att undersöka hur graden av internt ägande påverkar relationen mellan CSP och 

finansiell prestation. Följande studie ämnar således till att öka förståelsen för de varierande 

resultaten kring relationen CSP-FP genom att uppmärksamma ägarstrukturens roll. Då detta är 

ett nytt forskningsområde är relevansen av denna studie hög för framtida studier. Andra 

aspekter som ökar betydelsen för studien är den fortsatta ökningen av arbetet med CSP runt om 

i världen, där länder tenderar att införa det sociala ansvaret i lag (GBCHealth, u.å.; GRI, u.å.). 

Genom att belysa denna typ av forskning bidrar det således till att företag kan informeras om 

vad CSP-arbetet kan leda till beroende på vilken ägarstruktur företaget besitter. En avgränsning 

av studien har utförts vilket innebär att fokus riktas på europeiska företag, vilket emellertid inte 

utesluter att resultatet kan generaliseras till andra världsdelar. 
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För att på ett tydligt och strukturerat sätt besvara studiens syfte har tre hypoteser utformats som 

berör studiens olika områden, vilka kommer diskuteras utifrån resultatet av regressionerna som 

tidigare presenterats. Den första hypotesen som utvecklades var följande:  

 

H1) Relationen mellan CSP och finansiell prestation är positiv. 

 

Utifrån tabell 5 visar resultaten från regressionsanalysen att det råder en signifikant relation 

mellan ett bolags CSP och FP i form av ROA, vilket även är fallet i tabell 6 där det finansiella 

prestationsmåttet istället består av Tobin’s Q. Vidare kunde ingen signifikant relation utläsas 

från tabell 7 där ROE utgör FP. Dessa resultat gällande signifikansnivåerna kan likställas med 

forskning av Makni et al. (2009), vilka indikerar att enbart en del FP-mått tenderar att visa en 

signifikant relation till CSP, vilket innebär att de liksom oss inte kunnat fastställa en relation 

mellan CSP och totalt FP. Till skillnad från Makni et al. (2009) som funnit en signifikant 

relation mellan CSP och det marknadsbaserade måttet marknadsavkastning, har följande studie 

visat att det föreligger en signifikant relation mellan CSP och ett marknadsbaserat mått i form 

av Tobin’s Q, samt ett redovisningsbaserat mått i form av ROA.  

 

Resultaten av studien visar att en ökning med en procentenhet i ROA medför en minskning i 

CSP med 0,5 procentenheter, vilket således innebär att relationen är negativ. Detta gäller även 

resultatet av relationen mellan CSP och Tobin’s Q, som således visar att en ökning av Tobin’s 

Q minskar CSP med 2,75 procentenheter. Detta skiljer vår studie från majoriteten av tidigare 

forskning som förklarat och visat att relationen är positiv (Allouche & Laroche, 2005; Orlitzky 

et al., 2003; Wu, 2006; Wang et al., 2016; Hillman & Keim, 2001). Lioui och Sharma (2012) 

har likt oss funnit en signifikant negativ relation mellan CSP och FP-måtten ROA och Tobin’s 

Q. De förklarar att CSP är kostsamt och sannolikt minskar företagets vinster och eftersom ROA 

är ett redovisningsbaserat mått är det självklart att det påverkas negativt av ökade kostnader. 

Forskarna menar även att den negativa relationen uppkommer som ett resultat av den direkta 

effekten av CSP på FP, de menar således att effekten på lång sikt inte nödvändigtvis blir negativ. 

Detta är med stor säkerhet något som ledningen inom företag som frivilligt investerar i CSP vet 

om och det är därför investeringarna utförs (Lioui & Sharma, 2012). Vidare argumenteras det 

för att investerare kan ha kortsiktiga mål och då uppfattar företagets CSP-arbete som en 

potentiell kostnad, vilket innebär att de är ovilliga att lägga resurser på detta, vilket således 

förklarar den negativa relationen mellan CSP-FP (Lioui & Sharma, 2012). Detta argument 

stämmer väl överens med den neoklassiska teorin som i många fall används för att förklara den 



 

49 

 

negativa relationen. Den neoklassiska teorin förklarar att investeringar i socialt ansvar innebär 

mer kostnader än finansiella fördelar (Friedman, 1970; Preston & O´bannon, 1997; Aupperle 

et al., 1985; Lioui & Sharma, 2012). Kostnaderna som investeringarna medför kan undvikas 

eftersom valet för investering till viss del är fritt, de ökade kostnaderna medför således en 

minskning i konkurrenskraft i och med att de resurser som spenderas på investeringarna kan 

placeras i andra områden (Friedman, 1970; Aupperle et al., 1985; Barnett & Salomon, 2006). 

En annan aspekt som diskuteras är motiven hos företagsledningen, där forskare indikerar att 

motiven främst handlar om generering av finansiella fördelar (Wang et al., 2016). Ledningen 

tenderar att minska investeringarna i socialt ansvar när de finansiella fördelarna är höga, vilket 

utförs för att skapa så stora kortsiktiga vinster som möjligt. När vinsterna sedan börjar avta ökas 

således investeringarna igen (Wang et al., 2016). Påverkan av tiden har också diskuterats som 

en faktor som kan förklara den negativa relationen, där menar forskare att det tar tid för nya 

investeringar att generera vinster och inget som företag bör räkna med den första tiden efter 

investeringarna (Wang & Basal, 2012). Då den neoklassiska teorin, under senare tid, utvecklats 

kan även den negativa relationen förklaras av att trycket från samhället och intressenterna ökat 

på företagen, till följd av olika händelser i världen som exempelvis finanskrisen, det ökade 

inflytandet av media, samt den ökade oron för människans påverkan på miljön (Wang et al., 

2016). Detta har lett till att företag investerar och utför aktiviteter som rör det sociala ansvaret 

på grund av dessa påtryckningar (Wang et al., 2016). Dessa är således inte alltid lönsamma och 

kommer då minska den finansiella prestationen hos företagen, men om de väljer att inte ta 

hänsyn till samhällets olika krav så kan detta innebära negativa effekter på företaget, som 

exempelvis negativa rykten. Detta kan leda till att konsumenter väljer att handla av andra 

aktörer och på så vis minskar företagets försäljningar och finansiella prestation (Wang et al., 

2016). 

 

Eftersom otaliga studier utförts i syfte att undersöka relationen CSP-FP, har desto färre 

undersökt relationen mellan CSP och graden av internt ägande. Forskning inom detta område 

har framförallt indikerat att det råder en negativ relation (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 

2011; Galbreath, 2016; Lopatta et al., 2017), vilket förklaras genom att investeringarna i CSP 

innebär ökade kostnader för företagen och således för de interna ägarna. Vi har därför även 

ställt upp följande hypotes för att kunna bidra med mer forskning i detta område: 

 

H2) Relationen mellan CSP och graden av internt ägande är negativ. 
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Tabellerna 5-7 visar utifrån regressionerna att det råder en signifikant relation mellan CSP och 

graden av internt ägande, vilket även tidigare forskning indikerat (Oh et al., 2011; Barnea & 

Rubin, 2010). Eftersom variabeln internt ägande ingick i alla tre regressioner har det resulterat 

i tre olika resultat, däremot visar alla att det råder en negativ relation mellan CSP och internt 

ägande, som stämmer väl överens med tidigare forskning (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 

2011; Galbreath, 2016; Lopatta et al., 2017).  

 

Resultaten från tabellerna 5-7 visar att en ökning i nivån av internt ägande minskar CSP med 

0,205, 0,199 samt 0,263 procentenheter. De låga procenten kan vid en första anblick tyda på en 

svag påverkan på CSP, men med närmare eftertanke investerar förmodligen företag stora 

summor i CSP vilket innebär att en låg procentenhet troligtvis ändå motsvarar höga belopp. 

Våra resultat kan likställas med tidigare forskning där majoriteten av studier funnit en negativ 

relation mellan CSP och interna ägare. Forskning visar att interna ägare tenderar att influera 

och påverka övriga ägare när det gäller resursanvändningen, till egen fördel, vilket innebär att 

de ställer sig positiva till investeringar i CSP så länge de får ut nytta av det (Barnea & Rubin, 

2010; Lopatta et al., 2017). Investeringar i CSP är kostsamt och ju högre andel de interna ägarna 

innehar desto högre tenderar deras personliga kostnader bli, vilket innebär att CSP tenderar att 

minskas när graden av internt ägande ökar (Barnea & Rubin, 2010; Lopatta et al., 2017). Detta 

innebär även att vid en lägre grad internt ägande är sannolikheten för överinvesteringar i CSP 

hög, då fördelarna överstiger kostnaderna (Barnea & Rubin, 2010). Det påpekas i flera 

forskningar att CSP är något som genererar vinster på lång sikt, däremot är de interna ägarna 

ofta fokuserade på den kortsiktiga prestationen, vilket innebär att de inte motiveras av den 

långsiktiga lönsamheten från CSP (Galbreath, 2016). Den kortsiktiga aspekten innebär även att 

de interna ägarna tenderar att influera de övriga ägarna till att ersätta långsiktiga mål mot 

kortsiktiga mål (Galbreath, 2016). Eftersom forskning visar att när majoriteten av ett företags 

andelar ägs av interna ägare tenderar investeringarna i CSP minska i och med fokus på 

egennyttan, därför har studier utförts för att undersöka hur företagens övriga ägare kan påverka 

motiven hos dem (Galbreath, 2016). Forskningen visar att genom att erbjuda interna ägare 

utbildningar om och kompensation för CSP-arbetet kan resultatet bli en minskning av den 

negativa relationen som på sikt kan resultera i att fokus skiftas mot mer långsiktiga mål 

(Galbreath, 2012).  

 

Utifrån forskning som berör de två tidigare relationerna som behandlas i hypotes 1 och 2, 

kopplade vi ihop dessa för att skapa oss en uppfattning om hur internt ägande kan påverka 
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relationen mellan CSP och FP. Tidigare forskning pekar på att motivet hos de interna ägarna är 

lönsamhet (Hoskisson et al., 2002; Barnea & Rubin, 2010), samt att majoriteten av studier 

gällande CSP-FP visar att det föreligger en positiv relation (Allouche & Laroche, 2005; Orlitzky 

et al., 2003; Wu, 2006; Wang et al., 2016; Hillman & Keim, 2001), vilket möjliggjorde 

antaganden om att de företag med hög grad internt ägande som frivilligt investerar i CSP med 

stor sannolikhet genererar finansiella fördelar som överstiger kostnaderna. Utifrån detta ställde 

vi upp följande hypotes: 

 

H3) När graden av internt ägande är hög är relationen mellan CSP och finansiell 

prestation starkare än när graden av internt ägande är låg. 

 

Tabellerna 5-7 visar att signifikansnivån för variablerna som beskriver interaktionen mellan 

internt ägande och relationen CSP-FP (interaktionsvariabel) överstiger studiens tillåtna nivå på 

p<0,05. I jämförelse med tidigare studier har vi funnit att forskare i vissa fall accepterat en 

signifikansnivå på p<0,1 (Waddock & Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007), trots detta 

har det ingen betydelse för vår studie i och med att signifikansnivåerna även överstiger den 

nivån. Vi kommer därför inte kunna fastställa den möjliga påverkan av internt ägande på 

relationen mellan CSP och finansiell prestation. Det är även möjligt att en ökning av internt 

ägande inte påverkar relationen mellan CSP och finansiell prestation alls, eller att de möjligen 

har en negativ effekt på relationen.  

 

Vi kan i korrelationsanalysen i tabell 4, som visar relationerna mellan de enskilda måtten, utläsa 

att det råder en signifikant negativ relation mellan interna ägare och CSP, men däremot inte 

mellan interna ägare och något av de finansiella måtten. Det går heller inte att urskilja 

signifikanta relationer mellan CSP och de finansiella måtten utifrån korrelationsanalysen. 

Däremot visas signifikanta negativa relationer mellan CSP och ROA, Tobins Q, samt internt 

ägande i regressionsanalyserna i tabell 5-7, som då visar relationerna där flera oberoende 

variabler inkluderats. Trots att resultaten visar signifikanta relationer mellan flera mått kunde 

ingen konkret slutsats dras av hur interaktionen av internt ägande påverkar relationen mellan 

CSP och finansiell prestation, eftersom vi inte kunnat påvisa något signifikant resultat vad gäller 

interaktionsvariabeln i regressionerna.  

 

Det är även möjligt att de finansiella måtten som inkluderats i studien inte påverkas av internt 

ägande, vilket då ger upphov till det icke-signifikanta resultatet, men eftersom ingen tidigare 
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studie undersökt detta samband kan vi inte påvisa att andra varken fått liknande eller annorlunda 

resultat med samma eller andra mått. Vi ämnar således lämna den nya forskningsinriktningen 

som förslag till framtida studier (se avsnitt 6.5 Förslag till vidare forskning). 

 

Slutligen är det av betydelse att diskutera förklaringskraften i de tre regressionerna, vilka som 

tidigare nämnt uppgick till 8,5% för tabell 5, 7,7% för tabell 6, samt 8,3% för tabell 7. Det 

innebär som tidigare nämnts att större delen av variationerna i CSP orsakas av faktorer som 

inte ingår i studiens beräkningar. I beslutsprocessen för vilka variabler som skulle inkluderas 

utgick vi från mått som tidigare forskning tillämpat för att på så vis möjliggöra jämförelser 

mellan resultaten. Däremot kan vi i efterhand medge att det varit lämpligt att inkludera fler 

mått för att möjligen höja förklaringskraften. Variabler som tidigare forskning inkluderat 

utöver de som vi tillämpat för beräkning av finansiell prestation är bland annat avkastning på 

försäljning (Waddock & Graves, 1997), marknadsmässig avkastning (Makni et al., 2008) och 

avkastning på investeringar (Preston & O´bannon, 1997). Beräkningen av CSP har i vissa fall 

inkluderat separata index för miljö, samhälle och mänskliga rättigheter (Makni et al., 2008). 

Vidare har forskare beräknat internt ägande, likt oss, genom ett totalt mått eller delat in måttet 

i bland annat chefer och icke-chefer (Oh et al., 2011; Barnea & Rubin, 2010; Galbreath, 

2016). Det förekommer även att forskare tillämpar andra kontrollvariabler än de som 

inkluderats i följande studie som exempelvis forskning och utveckling (R&D) (McWillims & 

Siegel, 2000; Lioui & Sharma, 2012) samt företagets ålder (Oh et al., 2011; Barnea & Rubin, 

2010). Vi anser att förklaringskraften troligtvis kunnat öka något om vi inkluderat fler av 

dessa mått. Däremot uppvisar en del tidigare forskning, i likhet med denna, på låga 

förklaringskrafter, bland annat på nivåer som 8,3% (Fauzi et al., 2007), 9-11% (Waddock & 

Graves, 1997), samt 4% (Barnea & Rubin, 2010). Vi anser således utifrån detta att även våra 

resultat är betydelsefulla inom forskningsvärlden, trots att det finns studier med betydligt 

högre förklaringskraft. 

 

6.2 Egna reflektioner 

Utifrån vårt resultat som påvisat en negativ relation mellan både finansiell prestation i form av 

ROA och Tobins Q, samt mellan internt ägande och CSP, anser vi att egna reflektioner som 

berör resultatet kan vara betydelsefulla för studien. Vi anser även att det är av intresse att 

reflektera för hur graden av internt ägande kunnat påverka relationen mellan finansiell 
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prestation och CSP om vår hypotes kunnat bekräftas och även tankar kring varför vi fått ett 

icke-signifikant resultat. 

 

Tidigare studier indikerar att relationen mellan finansiell prestation och CSP är svår att 

fastställa. En mängd tidigare forskning har syftat till att fastställa en enkel relation mellan 

begreppen, vilket som tidigare nämnt frambringat varierande resultat. Vår studie visar att en 

ökning av finansiell prestation i form av ROA och Tobin´s Q minskar företagets investeringar 

i CSP. CSP ses av många, som ett sätt att öka den finansiella prestationen, vilket även var vår 

uppfattning till en början. Med andra ord tyder resultaten på att investeringar i CSP-aktiviteter 

inte tenderar att generera finansiella fördelar som överstiger kostnaderna. Detta kopplar vi ihop 

med det som vi beskrivit under avsnitt 2.4.1 som behandlar den neoklassiska teorin, där 

exempelvis Aupperle et al. (1985) och Barnett och Salomon (2006) hävdar att investeringar i 

socialt ansvar medför konkurrensmässiga nackdelar eftersom företagen ådrar sig kostnader som 

kan undvikas. Vi har under studiens gång förstått att arbetet med CSP kan vara kostsamt, Barnea 

och Rubin (2010) förklarar att bolaget General Electric (GE) spenderar cirka 2,16 miljarder 

dollar årligen på bland annat miljöteknik, ledningssystem och sociala program i syfte att minska 

bolaget påverkan på miljön. Detta belopp förklarar Barnea och Rubin (2010) utgör ungefär 15% 

av GEs totala vinst. Trots att detta företag är verksam i stora delar av världen anser vi ändå att 

detta kan belysa omfattningen av arbetet med socialt ansvar. Ett annat exempel som inte direkt 

berör Europa är Indiens nya lagstiftning som trädde i kraft under augusti 2014 som innebär att 

stora företag tvingas investera minst två procent av sina vinster varje år i socialt ansvar (CSP). 

Lagen gäller för de företag som under en treårsperiod har en genomsnittlig nettovinst på minst 

50 miljoner rupier, vilket motsvarar cirka 816 000 dollar (GBCHealth, u.å.). Vi anser således 

att reflektioner av detta kan vara av värde då det visar att allt fler delar av världen 

uppmärksammar vikten av det sociala ansvaret. 

 

Utifrån diskussionen ovan har vi ställt oss frågan om varför en del företag väljer att lägga ner 

mängder av resurser på aktiviteter som i slutändan inte förbättrar bolagets finansiella prestation. 

En stor anledning till detta kan bero på de strikta regler som förekommer i en del länder 

(Chhabra, 2014, 18 April). I Europa ska exempelvis den tillåtna utsläppsmängden minskas med 

21% mellan åren 2005 till 2020 (Naturvårdsverket, 2015). Inom Europa finns även s.k. 

utsläppsrätter som ger företag tillåtelse att släppa ut en bestämd nivå av miljöfarliga ämnen, 

överskrids nivån kan verksamheten tvingas lägga ned (Naturvårdsverket, 2015). 
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Det har även lagts fram ett lagförslag i tidigare Europaparlamentsvalet (VA, 2014) för att rösta 

igenom ett lagstiftningsförslag som tvingar omkring 6000 företag att årligen rapportera om sitt 

arbete med socialt ansvar. Detta kan förklara den negativa relation som följande studie 

observerat, vilket således betyder att företag tvingas investera i CSP även om det inte är 

lönsamt. Detta går exempelvis att jämföra med USA och Kanada, vilka är länderna som Preston 

och O’Bannon (1997), Mahoney och Roberts (2007) samt Allouche och Laroche (2005) 

undersökt. Vi kan efter en jämförelse finna belägg för att länder inom EU har ett avsevärt större 

krav på hållbarhetsrapportering än vad de har i USA och Kanada. 

 

Ännu en aspekt som är värd att notera är de stora miljökatastrofer som skett över tid och som 

vi anser kan ligga till grund för det ökade arbetet med CSP. Ett exempel på detta är British 

Petroleums oljeutsläpp i Mexikanska Gulfen 2010 (Abbriano et al., 2011). Stora bolag börjar 

alltmer känna sig ansvariga för de miljökatastrofer som sker, då bolagen fått en större kunskap 

om allvaret i händelserna (DNV GL, 2016). DNV GL (2016) skriver att det i synnerhet är 

företag som ingår i högriskindustrier som tar miljöfrågorna i beaktande. 

 

Som tidigare nämnts har studier likt denna uppvisat varierande resultat. Huruvida detta kan 

förklaras är än idag svårt att fastställa. Det diskuteras av forskare att de normer och regler som 

gäller i olika länder har stor effekt på arbetet med CSP, vilket indikerar att resultaten kommer 

variera mellan länder där dessa skiljer sig åt (McWilliams et al., 2006). Forskare påpekar även 

att makroekonomiska faktorer kan ha inverkan på relationen mellan CSP och FP (Wang et al., 

2016), vilket vi då kan anta spelar en stor roll för även de övriga relationer som denna studie 

undersöker. Exempel på faktorer på makronivå är ländernas välstånd, dess regering och hur 

länderna ställer sig till användandet av naturresurser (Robertson & Crittenden, 2003). Dessa 

faktorer kan ha en större påverkan på relationen mellan CSP och FP än vårt val av att undersöka 

det interna ägandets påverkan, eftersom länderna inom Europa som inkluderats i denna studie 

kan ha olika syn på ovanstående faktorerna och de interna ägarna kan möjligen ha olika motiv 

till arbetet med CSP.  

 

Då tidigare studier aldrig ämnat undersöka graden av det interna ägandets påverkan på 

relationen mellan CSP och finansiell prestation kan vi enbart ge våra egna reflektioner för 

detta område. Om vi föreställer oss att resultatet hade bekräftat vår tredje hypotes som menar 

att när graden av internt ägande är hög är relationen mellan CSP och finansiell prestation 

starkare än när graden av internt ägande är låg (H3), hade det bekräftat våra antaganden om 
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att interna ägare tenderar att vara mer försiktiga när det gäller investeringar i CSP när 

andelsnivån ökar och enbart investera när de kan vara säkra på att det genererar finansiella 

fördelar. Eftersom kostnaderna faller mer på de interna ägarna när deras andelsnivåer ökar 

innebär det att vid en lägre nivå skulle således de interna ägarna inte vara lika försiktiga med 

investeringarna eftersom kostnaderna inte direkt belastar dem. 

 

6.3 Studiens bidrag och slutsats 

I följande delar kommer vi redogöra för studiens bidrag och trovärdigheten av bidragen, samt 

slutsatsen av studien. Vi kommer slutligen förklara de begränsningar som präglat 

genomförandet av studien samt förslag till vidare forskning. 

 

6.3.1 Studiens bidrag 

Trots att studiens syfte inte kunnat besvaras bidrar den trots detta till synliggörandet av ett nytt 

forskningsområde. Genom att forskningen inom området ökar, kommer även förståelsen för 

arbetet med CSP och vad det kan resultera i öka. 

 

Då relationen mellan CSP och interna ägare är ett relativt nytt forskningsområde innebär det 

följaktligen en begränsad mängd empiriskt material för relationen. Majoriteten av forskningen 

visar däremot att relationen är negativ (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011; Galbreath, 2016; 

Lopatta et al., 2017), vilket stämmer väl överens med följande studie. Vi bidrar således till ökat 

empiriskt material som stödjer den negativa relationen som innebär att företag med högre grad 

interna ägare tenderar att minska investeringarna i CSP. Detta förklaras av forskare genom att 

interna ägare främst motiveras av ökad lönsamhet (Galbreath, 2016). 

 

Studien avviker från större delen av tidigare forskning gällande relationen mellan CSP och 

finansiell prestation, där ett positivt samband påvisats (Allouche & Laroche, 2005; Orlitzky et 

al., 2003; Wu, 2006; Hillman & Keim, 2001). Denna studie kan däremot likställas med tidigare 

forskning som påvisat ett negativt samband mellan CSP och finansiell prestation (Preston & 

O´bannon, 1997; Aupperle et al., 1985; Lioui & Sharma, 2012) och bidrar således till att stärka 

detta sambands existens. Den negativa relationen mellan CSP och FP förklaras utifrån den 

neoklassiska teorin, där forskare menar att kostnaderna för investeringarna är högre än den 

lönsamhet som de genererar (Friedman, 1970), vilket således stöds av denna studie. 
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Studien bidrar även med en ökad förståelse för sambanden i en europeisk kontext. Tidigare 

studier har mestadels utförts genom ett amerikanskt eller kanadensiskt perspektiv. Vi kan 

konstatera att denna studie ger ett nytt teoretiskt bidrag för huruvida CSP påverkar företags 

finansiella prestation i Europa.  

Då hållbarhetsrapportering kommit att bli ett lagkrav kommer större delen av de företag som 

legat till grund för denna studie att påverkas. Följande studie kan praktiskt bidra med att ge en 

inblick i hur den finansiella prestationen kan komma att påverkas när företag ökar sitt CSP-

arbete för att möta kraven i den nya lagen. Under avsnitt 6.2.2 egna reflektioner behandlas flera 

punkter som kan kopplas till det praktiska bidraget, där kan bland annat läsas att resultatet vi 

kom fram till visar att bolagen tenderar att investera mindre i CSP-aktiviteter när den finansiella 

prestationen ökar. Det betyder att ju bättre det går för bolagen, desto mindre resurser investeras 

i aktiviteter för socialt ansvar. 

 

6.3.2 Bidragens trovärdighet 

Trovärdighet är en viktig aspekt inom forskningen och för bidraget som den genererar. Eftersom 

vi redan innan studiens början var relativt säkra på att vi ville utföra en kvantitativ studie blev 

följaktligen valet av filosofi den positivistiska och en deduktiv ansats tillämpades. Utifrån dessa 

val fördjupade vi oss i tidigare forskning och fann snabbt att socialt ansvar var ett intressant 

område. Därefter kunde vi efterlikna tidigare studier och få inspiration till val av variabler, mått 

och begrepp för att framställa ett resultat. Eftersom vår studie framställts i linje med tidigare 

forskning anser vi att bidragen har hög trovärdighet. 

 

För att vår studie skulle var möjlig att genomföra har vi haft förmånen att få tillgång till 

Thomson Reuters Datastream där alla siffror till studien funnits tillgängliga. Möjligheten att 

använda databasen har medfört att vi kunnat inkludera en mängd länder samt fler 

undersökningsområden (CSP, FP, internt ägande), och ändå kunnat genomföra studien trots den 

begränsade tidsramen. All data i studien är sekundärdata och eftersom vi samlat in allt från 

samma källa anser vi att siffrorna är reliabla. Vidare har vi genom statistiska beräkningar kunnat 

utesluta att studiens siffror och mått präglas av felkällor. För att säkerställa generaliserbarheten 

har vi tagit stickprov på siffror från tidigare år, för att säkerställa att även det ger ett negativt 

samband för båda relationerna som studiens resultat visade. Efter att ha kört regressionsanalyser 

på stickproven kan vi konstatera att resultatet kan generaliseras för länder inom Europa. 
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Ett betydande kriterium för att föreliggande studies bidrag ska hålla en god trovärdighet är att 

studien ska vara replikerbar. Som tidigare nämnt förklarar Bryman och Bell (2013) 

replikerbarhet som att forskare ska ha möjlighet att utföra någon annans studie. För att 

möjliggöra detta krävs det att tillvägagångssättet är tydligt och att materialet som använts 

skall vara tillgängligt för forskaren i fråga. Genom att vi beskrivit föreliggande studies metod 

väl i ett omfattande metodavsnitt, samt beskrivit datans härkomst bör det inte vara 

komplicerat att replikera följande studie. Vi måste förvisso påpeka att databasen som 

tillhandahåller all data vi använt oss av kräver ett medlemskonto för att göra information 

tillgänglig. Däremot går detta konto att enkelt erhålla genom exempelvis högskolors nätverk. 

 

6.3.3 Slutsats 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka hur graden av internt ägande påverkade 

relationen mellan finansiell prestation och CSP. Vi utförde studien utifrån en europeisk kontext 

där några länder uteslöts för att minska urvalet till en lämplig nivå. Regressionerna resulterade 

i höga signifikansnivåer som översteg nivån på p<0,05, vilket medför att vi inte kunde fastställa 

någon signifikant relation. Detta kan möjligen bero på att internt ägande inte påverkar relationen 

alls, men det går dessvärre inte att konkret bevisa det utifrån denna studie. Det kan även bero 

på att det interna ägandet inte påverkar de mått vi valt för att mäta finansiell prestation, vilket 

då leder till icke-signifikanta resultat. 

 

Vidare syftade studien även till att undersöka relationen mellan finansiell prestation och CSP. 

Signifikansnivån sattes som tidigare nämnts till p<0,05, vilket resulterade i att det finansiella 

måttet ROEs påverkan på CSP inte kunde fastställas. Till skillnad från majoriteten av tidigare 

forskning som funnit en positiv relation (Allouche & Laroche, 2005; Orlitzky et al., 2003; Wu, 

2006), visade både Tobin´s Q och ROA i följande studie en negativ relation till CSP. Oftast 

förklaras den negativa relationen utifrån den neoklassiska teorin (Waddock och Graves, 1997). 

Där forskare framförallt menar att arbete och investeringar i socialt ansvar genererar mer 

kostnader än fördelar (Friedman, 1970; Barnett & Salomon, 2006). 

 

Slutligen hade vi även för avsikt att undersöka relationen mellan CSP och internt ägande. 

Resultatet visar att det föreligger en negativ relation mellan variablerna, eftersom 

signifikansnivån inte översteg p<0,05. Den negativa relationen har även majoriteten av tidigare 
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forskning påvisat (Oh et al., 2011; Barnea & Rubin, 2010; Lopatta et al., 2017). Lopatta et al. 

(2017) har funnit att när graden av internt ägande ökar minskar investeringarna i CSP, vilket 

även är något som Barnea och Rubin (2010) diskuterar. Detta kan förklaras genom att när 

graden av internt ägande inom företag ökar, ökar även den del av kostnaderna för investeringar 

i CSP som faller på dessa ägare (Barnea & Rubin, 2010). Detta stämmer väl överens med de 

resultat som följande studie funnit.  

 

Sammanfattningsvis kan vi fastställa att företag tenderar att minska investeringarna i socialt 

ansvar när den finansiella prestationen ökar och även när graden av internt ägande ökar. 

 

6.4 Begränsningar i studien 

Eftersom följande studie antagit en tvärsnittsdesign som ofta kritiseras för att enbart inkludera 

ett år och att siffrorna i sådana studier kan präglas av tillfälliga händelser, innebär det således 

att det finns en risk att studiens utfall blivit annorlunda om den utförts under flera år. Wang och 

Basal (2012) har precis som oss utfört en tvärsnittsstudie, men påpekar att en longitudinell 

studie skulle kunna öka reliabiliteten samt validiteten i arbetet. Däremot anser vi att validiteten 

i vårt resultat bör vara hög, genom att vi tagit ett stickprov från tidigare år som visat samma 

utfall, däremot kan vi inte garantera detta då även den data vi fick fram från stickprovet kan 

vara påverkad av tillfälligheter. 

 

Vi har tillämpat ett totalmått på CSP i studien, vi kan däremot inte säkerställa att måttet på CSP 

är sanningsenligt och representerar verkligheten. Däremot anser vi att Thomson Reuters 

Datastream bör utgöra en trovärdig källa när det gäller finansiell information eftersom det är en 

omfattande och välkänd sida bland exempelvis forskare. 

 

Eftersom vår studie har en begränsad tidsram ansåg vi att det bästa valet för oss var att använda 

ett index för företag som engagerar sig i socialt ansvar som uteslöt en del länder. Det här valet 

gjordes för att minska ner antalet företag från över 1000 st till cirka 600 st, som slutligen blev 

513 st efter ett bortfall på 150 st. Hade vi däremot inkluderat även de länderna som exkluderats 

kanske utfallet också blivit ett annat. Det går heller inte att säkerställa att det inte är fler företag 

i Europa som arbetar med CSP, detta skulle i sådana fall kunna påverka relationen. 

 

Vi misslyckades med att påvisa någon inverkan från graden av internt ägande på relationen 
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mellan finansiell prestation och CSP. Eftersom vi inte lyckats finna tidigare forskning som 

undersöker just det här har vi inte haft möjlighet att beakta begränsningar och olika aspekter 

som påpekats av tidigare forskare, vilket vi haft möjlighet att göra i de andra delarna av vår 

studie.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Då relationen CSP-interna ägare är ett relativt nytt forskningsområde anser vi att mer forskning 

är relevant. I vår studie undersöktes socialt ansvar utifrån ett totalmått, i relation till interna 

ägare, och funnit ett negativt samband. Däremot vore det intressant om ny forskning beaktar 

olika aspekter av socialt ansvar för att undersöka om relationen skiljer sig dem emellan. Med 

detta menar vi att de interna ägarna kan ha olika intressen till investeringar i olika aspekter av 

CSP. Det är även relevant att jämföra olika ägare i relation till CSP för att kunna undersöka 

vilka ägare som har störst tendens att investera. 

 

Resultatet från studien tyder på en negativ relation mellan finansiell prestation och CSP, Barnett 

och Salomon (2006) påpekar att investeringar i aktiviteter för socialt ansvar som fokuserar på 

miljö och arbetsrelationer är de aspekter som framförallt är negativt korrelerade med finansiell 

prestation. Vi anser att det krävs mer av framtida forskning än bara undersöka CSP-FP utifrån 

olika aspekter eftersom detta är något som utförts av forskare under lång tid och skulle således 

enbart bli ett extra bidrag till variationerna i den redan befintliga forskningen. Som beskrevs i 

stycket ovan har ägarstrukturen en betydande roll för investeringar i CSP. Vidare anser vi att 

framtida studier även bör inkludera makroekonomiska faktorer eftersom forskningen fram till 

idag framförallt fokuserat på den mikroekonomiska miljön. Detta för att skapa en förståelse för 

hur även dessa kan påverka de olika relationerna med CSP. 

 

Under denna studie har vi utfört en tvärsnittsdesign, som ibland kritiseras för att enbart tittar på 

ett år, därför kan fortsatta studier gällande relationen mellan CSP och finansiell prestation över 

längre tid vara relevant, en så kallad longitudinell studie. På så vis anser vi att forskningen inom 

området kan fördjupas mer och även ge en förståelse om CSP enbart är en tillfällig trend inom 

vissa företag. En longitudinell studie skulle även kunna visa hur kommande lagförslag som 

nämndes i ett tidigare kapitel (6.2.2 Egna reflektioner) påverkar arbetet med CSP. Vi anser även 

att eftersom tidigare forskning framförallt fokuserat på USA och Kanada (Makni et al., 2008, 

Allouche & Laroche, 2005), bör fler studier utföras på europeiska bolag samt andra världsdelar.  
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Som vi tidigare nämnt är vår studie unik då vi inte kunnat finna tidigare forskning som 

undersökt om interna ägare faktiskt påverkar relationen mellan investeringar i socialt ansvar 

och finansiell prestation. Det bör således läggas ner mer tid och resurser på forskning inom 

detta då det kan bidra med en inblick i hur arbetet med socialt ansvar ser ut i praktiken. Vi kan 

dessvärre inte ta ställning till om graden av internt ägande påverkar relationen utifrån studien 

vi utfört, eftersom signifikansnivåerna för just det området blev alldeles för höga. Däremot kan 

ytterligare forskning inom ämnet ge svar på den frågeställning som stod till grund för studien. 

 

Då vi stött på forskning som påpekat att interna ägare har kortsiktiga mål (Galbreath, 2016) 

skulle en kvalitativ studie som berör just detta vara intressant. Intervjuer med olika typer av 

ägare skulle kunna belysa de olika motiv ägare kan ha till CSP samt om de faktiskt tenderar att 

ha kortsiktiga mål. Detta skulle bidra till en djupare förståelse för de interna ägarnas intresse i 

socialt ansvar och lönsamheten. 

 

Eftersom det är möjligt att dra generella slutsatser har denna studie visat att det finns en 

pålitlig grund för framtida forskning om CSP i Europa. 
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7.3 Bilagor 

 

7.3.1 Bilaga 1 – Studiens urval 

Företag Sektor 

1 A P MOLLER - MAERSK 'B' 3 
2 A2A 2 
3 AALBERTS INDUSTRIES 1 
4 AAREAL BANK 4 
5 ABB LTD N 1 
6 ABENGOA 1 
7 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1 
8 ACCIONA 1 

9 ACCOR 1 
10 ACERINOX 'R' 1 
11 ACKERMANS & VAN HAAREN 1 
12 ACS ACTIV.CONSTR.Y SERV. 1 
13 ACTELION 1 
14 ADECCO 'R' 1 
15 ADIDAS 1 
16 ADP 1 
17 AEGON 5 
18 AENA SHS 1 
19 AGEAS (EX-FORTIS) 5 
20 AGFA-GEVAERT 1 
21 AIR LIQUIDE 1 

22 AIXTRON 1 
23 AKASTOR 1 
24 AKBANK 4 
25 AKER SOLUTIONS 1 
26 AKZO NOBEL 1 
27 ALFA LAVAL 1 
28 ALIOR BANK 4 
29 ALLIANZ 5 
30 ALLREAL HOLDING 1 
31 ALPHA BANK 4 
32 ALPIQ HOLDING 2 
33 ALSTOM 1 

34 ALTICE A 2 
35 AMER SPORTS 1 
36 ANDRITZ 1 
37 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1 
38 APERAM 1 
39 ARCELIK 1 
40 ARCELORMITTAL 1 

Företag Sektor 

41 ARNOLDO MONDADORI EDI. 1 
42 ARYZTA 1 
43 ASM INTERNATIONAL 1 
44 ASML HOLDING 1 
45 ASSA ABLOY 'B' 1 
46 ASSECO POLAND 1 
47 ASSICURAZIONI GENERALI 5 
48 ATLANTIA 1 

49 ATLAS COPCO 'A' 1 
50 ATOS 1 
51 ATRESMEDIA CORP 1 
52 ATRIUM EUROPEAN RLST. 6 
53 AURUBIS 1 
54 AUSTRIAMICROSYSTEMS 1 
55 AUTOGRILL 1 
56 AXA 5 
57 AXFOOD 1 
58 AZIMUT HOLDING 6 
59 BALOISE-HOLDING AG 5 
60 BAM GROEP KON. 1 
61 BANCA POPOLARE DI MILANO 4 

62 BANCA PPO.EMILIA ROMAGNA 4 
63 BANCO BPI 4 
64 BANCO COMR.PORTUGUES 'R' 4 
65 BANCO DE SABADELL 4 
66 BANCO POPOLARE 4 
67 BANCO POPULAR ESPANOL 4 
68 BANCO SANTANDER 4 
69 BANG & OLUFSEN 'B' 1 
70 BANK MILLENNIUM 4 
71 BANK OF PIRAEUS 4 
72 BANK POLSKA KASA OPIEKI 4 
73 BANK ZACHODNI WBK 4 

74 BANKIA 4 
75 BANKINTER 'R' 4 
76 BANQUE CANTON.VE. 'N' 4 
77 BARCO NEW 1 
78 BARRY CALLEBAUT 1 
79 BASF 1 
80 BASILEA PHARMACEUTICA 'R' 1 
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Företag Sektor 

81 BAYER 1 
82 BB BIOTECH N 6 
83 BBV.ARGENTARIA 4 
84 BCA.PICCOLO CDT.VALTELL 4 
85 BEFIMMO 6 
86 BEIERSDORF 1 
87 BEIJER REF AB 1 
88 BEKAERT (D) 1 
89 BELIMO HOLDING 1 
90 BIC 1 
91 BILFINGER BERGER 1 
92 BILLERUD KORSNAS 1 
93 BIM BIRLESIK MAGAZALAR 1 

94 BMW 1 
95 BNP PARIBAS 4 
96 BOLIDEN 1 
97 BOSKALIS WESTMINSTER 1 
98 BOSS (HUGO) 1 
99 BOURBON CORP. 1 

100 BOUYGUES 1 
101 BPOST 1 
102 BUREAU VERITAS INTL. 1 
103 BUZZI UNICEM 1 
104 CAIXABANK 4 
105 CARGOTEC 'B' 1 

106 CARLSBERG 'B' 1 
107 CASINO GUICHARD-P 1 
108 CASTELLUM 6 
109 CATTOLICA ASSICURAZIONI 5 
110 CCC 1 
111 CELLNEX TELECOM 2 

112 
CENTRAL EUR.MEDIA ENTER. 
'A' 1 

113 CENTROTHERM PHTO. 1 
114 CEZ 2 
115 CHOC.LINDT & SPRUENGLI 1 
116 CHR HANSEN HOLDING 1 
117 CHRISTIAN DIOR 1 

118 CLARIANT 1 
119 CNH INDUSTRIAL 1 
120 CNP ASSURANCES 5 
121 COFINIMMO 6 
122 COLAS 1 
123 COLOPLAST 'B' 1 
124 COLRUYT 1 

Företag Sektor 

125 CONTINENTAL 1 
126 CORBION 1 
127 CORPORACION FINCA.ALBA 6 
128 CREDIT AGRICOLE 4 
129 CREDIT SUISSE GROUP N 6 
130 CTT SYSTEMS 1 
131 CYFROWY POLSAT 1 
132 DAIMLER 1 
133 DANONE 1 
134 DANSKE BANK 4 
135 DASSAULT AVIATION 1 
136 DASSAULT SYSTEMES 1 
137 DELTA LLOYD GROUP 5 

138 DEUTSCHE EUROSHOP 6 
139 DEUTSCHE LUFTHANSA 3 
140 DEUTSCHE POST 3 
141 DEUTSCHE TELEKOM 2 
142 DEXIA 4 
143 DIALOG SEMICON. 1 
144 D'IETEREN 1 

145 
DISTRIBUIDORA INTNAC.DE 
ALIMENTACION 1 

146 DKSH HOLDING 1 
147 DMPKBT.NORDEN 3 
148 DNB 4 

149 DNO 1 
150 DORMA KABA HOLD 1 
151 DSM KONINKLIJKE 1 
152 DSV 'B' 3 
153 DUERR 1 
154 DUFRY 'R' 1 
155 E ON 2 
156 EBRO FOODS 1 
157 EDF 2 
158 EDISON RSP 1 
159 EDP RENOVAVEIS 2 
160 EFG INTERNATIONAL N 4 
161 EIFFAGE 1 

162 ELECTROLUX 'B' 1 
163 ELEKTA 'B' 1 
164 ELIA SYSTEM OPERATOR 2 
165 ELIOR GROUP 1 
166 ELISA 2 
167 ELLAKTOR 1 
168 ELRINGKLINGER 1 
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Företag Sektor 

169 YATOTA. 1 
170 EMS-CHEMIE 'N' 1 
171 ENAGAS 2 
172 ENDESA 2 
173 ENEA 2 
174 ENEL 2 
175 ENERGA 2 
176 ENGIE 2 
177 ENI 1 
178 ENIRO 1 
179 ENKA INSAAT VE SANAYI 1 
180 EREGLI DEMIR CELIK 1 
181 ERICSSON 'B' 1 

182 ERSTE GROUP BANK 4 
183 ESSILOR INTL. 1 
184 EUROCOMMERCIAL 6 
185 EURONAV 1 
186 EURONEXT 6 
187 EUTELSAT COMMUNICATIONS 2 
188 EVONIK INDUSTRIES 1 
189 EXOR ORD 1 
190 FABEGE 6 
191 FERRARI 1 
192 FERROVIAL 1 
193 FIELMANN 1 

194 FINGERPRINT CARDS 'B' 1 
195 FLSMIDTH & CO.'B' 1 
196 FLUGHAFEN ZURICH 1 
197 FOLLI FOLLIE 1 
198 FOMENTO CONSTR.Y CNTR. 1 
199 FORD OTOMOTIV SANAYI 1 
200 FORTUM 2 
201 FRAPORT 1 
202 FREENET 2 
203 FRESENIUS MED.CARE 1 
204 FRONTLINE 3 
205 FUCHS PETROLUB 1 
206 FUGRO 1 

207 GALENICA 'R' 1 
208 GALP ENERGIA SGPS 1 
209 GAM HOLDING 6 
210 GAMESA CORPN.TEGC. 1 
211 GAS NATURAL SDG 2 
212 GBL NEW 6 
213 GEA GROUP 1 

Företag Sektor 

214 GEBERIT 'R' 1 
215 GEMALTO 1 
216 GENMAB 1 
217 GERRESHEIMER 1 
218 GERRY WEBER INTL. 1 
219 GETIN HOLDING 4 
220 GETINGE 1 
221 GJENSIDIGE FORSIKRING 5 
222 GLOBE TRADE CENTRE 6 
223 GN STORE NORD 1 
224 GOLAR LNG (NAS) 3 
225 GRIFOLS ORD CL A 1 
226 GROUPE EUROTUNNEL 3 

227 GRUPPO CERAMICHE RICCHET 1 
228 GRUPPO EDIT.L'ESPRESSO 1 
229 GUNNEBO 1 
230 H LUNDBECK 1 
231 HAMB.HAFEN UD.LOGISTIK 1 
232 HAVAS 1 
233 HEIDELBERGCEMENT 1 
234 HEINEKEN 1 
235 HEINEKEN HLDG. 1 
236 HELLENIC EXCHANGES HDG. 1 
237 HELLENIC PETROLEUM 1 
238 HELVETIA HOLDING N 5 

239 HENKEL 1 
240 HENNES & MAURITZ 'B' 1 
241 HERA 2 
242 HERMES INTL. 1 
243 HEXAGON 'B' 1 
244 HEXPOL 'B' 1 
245 HOCHTIEF 1 
246 HOLMEN 'B' 1 
247 HUBER+SUHNER 'R' 1 
248 HUFVUDSTADEN 'A' 6 
249 HUHTAMAKI 1 
250 HUSQVARNA 'B' 1 
251 IBERDROLA 2 

252 ICA GRUPPEN 1 
253 ICADE 6 
254 ILIAD 2 
255 IMERYS 1 
256 IMMOFINANZ 6 
257 INDITEX 1 
258 INDRA SISTEMAS 1 
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Företag Sektor 

259 INDUSTRIVARDEN 'A' 6 
260 INFINEON TECHNOLOGIES 1 
261 ING BANK SLASKI 4 
262 ING GROEP 4 
263 INMOBILIARIA COLONIAL 6 
264 INTESA SANPAOLO 4 
265 INTRUM JUSTITIA 1 
266 INVESTOR 'B' 6 
267 ISS AS 1 
268 JCDECAUX 1 
269 JM 1 
270 JULIUS BAR GRUPPE 4 
271 JUMBO 1 

272 JYSKE BANK 4 
273 KBC ANCORA 6 
274 KBC GROUP 4 
275 KEMIRA 1 
276 KERING 1 
277 KERNEL HOLDING 1 
278 KESKO 'B' 1 
279 KGHM 1 
280 KINNEVIK 'B' 6 
281 KION GROUP 1 
282 KLOECKNER & CO 1 
283 KOC HOLDING 1 

284 KOMERCNI BANKA 4 
285 KONE 'B' 1 
286 KONECRANES 1 
287 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1 
288 KUDELSKI 'B' 1 
289 KUEHNE+NAGEL INTL. 3 
290 KUNGSLEDEN 6 
291 KUONI REISEN 'R' 1 
292 LAFARGEHOLCIM 1 
293 LAGARDERE GROUPE 1 
294 LANXESS 1 
295 LEG IMMOBILIEN 6 
296 LEGRAND 1 

297 LENDINGCLUB 6 
298 LEONARDO-FIN 1 
299 LEONI 1 
300 LINDAB INTERNATIONAL 1 
301 LINDE 1 
302 LONZA GROUP 1 
303 L'OREAL 1 

Företag Sektor 

304 LPP 1 
305 LUNDBERGFORETAGEN 'B' 1 
306 LUXOTTICA 1 
307 LVMH 1 
308 M6-METROPOLE TV 1 
309 MAN 1 
310 MAPFRE 5 
311 MARFIN INV.GP.HDG. 1 
312 MARINE HARVEST 1 
313 MAUREL ET PROM 1 
314 MAYR-MELNHOF KARTON 1 
315 MBANK 4 
316 MEDIASET 1 

317 
MEDIASET ESPANA 
COMUNICACION 1 

318 MERCK KGAA 1 
319 MERLIN PROPERTIES 6 
320 METRO 1 
321 MEYER BURGER 1 
322 MICHELIN 1 
323 MLP 6 
324 MOBIMO HOLDING 6 
325 MODERN TIMES GP.MTG 'B' 1 
326 MOTOR OIL 1 
327 MVV ENERGIE 1 

328 NCC 'B' 1 
329 NEDERMAN HOLDING 1 
330 NEOPOST 1 
331 NESTE 1 
332 NESTLE 'R' 1 
333 NEXANS 1 
334 NH HOTEL GR 1 
335 NIBE INDUSTRIER 'B' 1 
336 NKT 1 
337 NOBIA 1 
338 NOKIA 1 
339 NORDEA BANK 4 
340 NORSK HYDRO 1 

341 NORSKE SKOGINDUSTRIER 1 
342 NOS SGPS 2 
343 NOVARTIS 'R' 1 
344 NOVO NORDISK 'B' 1 
345 NOVOZYMES 1 
346 OC OERLIKON 1 
347 OCI 1 
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Företag Sektor 

348 OMV 1 
349 ORION 'B' 1 
350 ORKLA 1 
351 OSRAM LICHT 1 
352 OUTOKUMPU 'A' 1 
353 OUTOTEC 1 
354 PANDORA 1 
355 PANDOX 6 
356 PARGESA 'B' 1 
357 PARTNERS GROUP HOLDING 6 
358 PERNOD-RICARD 1 
359 PETKIM PETROKIMYA HLDG. 1 
360 PETROLEUM GEO SERVICES 1 

361 PEUGEOT 1 
362 PKA.GRUPA ENERGETYCZNA 2 
363 PKO BANK 4 
364 PLKNC.NAFTOWY ORLEN 1 
365 POLIMEXMS 1 
366 PORSCHE AML.HLDG.PREF. 1 
367 PREVAS 'B' 1 
368 PROSAFE 1 
369 PRYSMIAN 1 
370 PSP SWISS PROPERTY AG 6 
371 PUMA 1 
372 QIAGEN 1 

373 RAIFFEISEN BANK INTL. 4 
374 RANDSTAD HOLDING 1 
375 REC SILICON 1 
376 RECORDATI INDUA.CHIMICA 1 
377 RED ELECTRICA CORPN. 2 
378 REMY COINTREAU 1 
379 RENAULT 1 
380 RHEINMETALL 1 
381 RHI 1 
382 RICHEMONT N 1 
383 ROCHE HOLDING 1 
384 ROCKWOOL 'B' 1 
385 ROYAL DUTCH SHELL A 1 

386 RUBIS 1 
387 RWE 2 
388 SAAB 'B' 1 
389 SACYR 1 
390 SAINT GOBAIN 1 
391 SAIPEM 1 
392 SALZGITTER 1 

Företag Sektor 

393 SAMPO 'A' 5 
394 SANDVIK 1 
395 SANOFI 1 
396 SANOMA 1 
397 SANTA FE GROUP 1 
398 SARAS 1 
399 SAS 3 
400 SBM OFFSHORE 1 
401 SCA 'B' 1 
402 SCHAEFFLER 1 
403 SCHIBSTED A 1 
404 SCHINDLER 'R' 1 
405 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1 

406 SEADRILL 1 
407 SEB 1 
408 SEB 'A' 4 
409 SECHE ENVIRONNEMENT 1 
410 SECURITAS 'B' 1 
411 SGL CARBON 1 
412 SGS 'N' 1 
413 SIEMENS 1 
414 SIKA 'B' 1 
415 SKANSKA 'B' 1 
416 SKF 'B' 1 
417 SNAM 2 

418 SODEXO 1 
419 SOFINA 6 
420 SOFTWARE 1 
421 SOLARWORLD K 1 
422 SOLVAY 1 
423 SONAE INDUSTRIA SGPS 1 
424 SONAE SGPS 1 
425 SONOVA N 1 
426 STADA ARZNEIMITTEL 1 
427 STATOIL 1 
428 STOLT-NIELSEN 1 
429 STORA ENSO 'R' 1 
430 STOREBRAND 5 

431 STRABAG SE 1 
432 STRAUMANN HLDG. 1 
433 SUBSEA 7 1 
434 SUEZ 2 
435 SULZER 'R' 1 
436 SWEDBANK 'A' 4 
437 SVEDBERGS I DALSTORP 'B' 1 
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Företag Sektor 

438 SVENSKA HANDBKN.'A' 4 
439 SWISS LIFE HOLDING 5 
440 SWISS PRIME SITE 6 
441 SWISS RE 5 
442 SYDBANK 4 
443 SYNGENTA 1 
444 SYNTHOS 1 
445 TAURON POLSKA ENERGIA 2 
446 TEAM TANKERS INTL. 1 
447 TECHNICAL OLYMPIC 1 
448 TECHNICOLOR 1 
449 TECHNIP 1 
450 TECNICAS REUNIDAS 1 

451 TELENOR 2 
452 TELEPERFORMANCE 1 
453 TELF.O2 CZECH REPUBLIC 2 
454 TEMENOS GROUP 1 
455 TERNA RETE ELETTRICA NAZ 2 
456 TF1 (TV.FSE.1) 1 
457 TGS-NOPEC GEOPHS. 1 
458 THALES 1 
459 THE SWATCH GROUP 'B' 1 
460 THYSSENKRUPP 1 
461 TIETO OYJ 1 
462 TOD'S 1 

463 TOFAS TURK OTOM.FABK. 1 
464 TOM TOM 1 
465 TOMRA SYSTEMS 1 
466 TOPDANMARK 5 
467 TOTAL 1 
468 TRELLEBORG 'B' 1 
469 TRYG 5 
470 TUI 1 
471 TURK HAVA YOLLARI 3 
472 TURK TELEKOMUNIKASYON 2 
473 UBISOFT ENTM. 1 
474 UCB 1 
475 UMICORE 1 

Företag Sektor 

476 UNIBAIL-RODAMCO 6 
477 UNIBET GROUP SDB 1 
478 UNICREDIT 4 
479 UNILEVER DR 1 
480 UNIONE DI BANCHE ITALIAN 4 
481 UNIPOL GRUPPO FINANZIARI 5 
482 UNIPOLSAI 5 
483 UNITED INTERNET 1 
484 UPM-KYMMENE 1 
485 UPONOR 1 
486 VALEO 1 
487 VALORA 'R' 1 
488 WARTSILA 1 

489 VBG GROUP 1 
490 VEIDEKKE 1 
491 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1 
492 VERBUND 2 
493 WERELDHAVE 6 
494 VESTAS WINDSYSTEMS 1 
495 WIENERBERGER 1 
496 VIENNA INSURANCE GROUP A 5 
497 WIHLBORGS FASTIGHETER 6 
498 WILLIAM DEMANT HLDG. 1 
499 VINCI 1 
500 WINCOR NIXDORF 1 

501 WIRECARD 1 
502 VISCOFAN 1 
503 VIVENDI 1 
504 WOLTERS KLUWER 1 
505 VOLVO 'B' 1 
506 VONOVIA 6 
507 VOPAK 3 
508 YAPI VE KREDI BANKASI 4 
509 YARA INTERNATIONAL 1 
510 YIT 1 
511 ZALANDO 1 
512 ZODIAC AEROSPACE 1 
513 ZURICH INSURANCE GROUP 5 
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7.3.2 Bilaga 2 – Studiens bortfall 

Företag Sektor 

1 ABN AMRO GROUP 4 
2 ACEA 2 
3 ADDEX THERAPEUTICS 1 
4 AIR FRANCE-KLM 3 
5 AIRBUS GROUP 1 
6 AMADEUS IT GROUP 1 
7 ANADOLU EFES BIRACILIK LTD. 1 
8 AREVA 1 
9 ARKEMA 1 
10 AXEL SPRINGER 1 
11 BANCA CARIGE 4 

12 BANCA MEDIOLANUM 6 
13 BANCA MONTE DEI PASCHI 4 
14 BANCA PPO.DI SONDRIO 4 
15 BANK OF GREECE 4 
16 BANK SARASIN & CIE (OTC) 4 
17 BIOMERIEUX 1 
18 BOLLORE 3 

19 
BOLSAS Y MERCADOS 
ESPANOLES 

6 

20 BRENNTAG 1 
21 CAP GEMINI 1 
22 CARREFOUR 1 
23 CELESIO 1 

24 CGG 1 
25 CIMENTOS DE PORTL.SGPS 1 
26 COCA COLA ICECEK 1 
27 COMMERZBANK 4 
28 COVESTRO 1 
29 DAVIDE CAMPARI MILANO 1 
30 DEUTSCHE BANK 4 
31 DEUTSCHE BOERSE NA 
32 DONG ENERGY AS 2 
33 EDENRED 1 
34 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 2 
35 EMMI AG 1 

36 ERAMET 1 
37 EURAZEO 1 
38 EUROBANK ERGASIAS 4 
39 EUROCASH 1 
40 FAES FARMA 1 
41 FAURECIA 1 
42 FIAT CHRYSLER AUTOS. 1 
43 FLUGHAFEN WIEN 1 

Företag Sektor 

44 FONCIERE DES REGIONS 6 
45 FRESENIUS 1 
46 GECINA 6 
47 GEORG FISCHER 'R' 1 
48 GIVAUDAN 'N' 1 
49 GRUPA AZOTY 1 
50 HACI OMER SABANCI HLDG. 1 
51 HANDLOWY 4 
52 HANNOVER RUCK. 5 
53 HEIDELB.DRUCKMASCHINEN 1 
54 HELLENIC TELECOM.ORG. 2 

55 INGENICO GROUP 1 
56 INTL.CONS.AIRL.GP.(CDI) 3 
57 INTRACOM HOLDINGS 1 
58 IPSEN 1 
59 JERONIMO MARTINS 1 
60 JSW 1 
61 K + S 1 
62 KABEL DEUTSCHLAND HLDG. 1 
63 KLEPIERRE 6 
64 KOZA ALTIN ISLETMELERI 1 
65 KPN KON 2 
66 LOGITECH 'R' 1 
67 LUNDIN PETROLEUM 1 

68 MAGYAR TKOM.TELECOM. 2 
69 MEDIOBANCA BC.FIN 4 
70 METSO 1 
71 MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI 1 
72 MORPHOSYS 1 
73 MTU AERO ENGINES HLDG. 1 
74 MUENCHENER RUCK. 5 
75 NATIONAL BK.OF GREECE 4 
76 NATIXIS 4 
77 NN GROUP 5 
78 NOKIAN RENKAAT 1 
79 NSC GROUPE 1 

80 NYRSTAR 1 
81 OPAP 1 
82 ORANGE 2 
83 ORANGE BELGIUM 2 
84 ORANGE POLSKA 2 
85 ORIOLA-KD 'B' 1 
86 ORPEA 1 
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Företag Sektor 

87 OSTERREICHISCHE POST 3 
88 OTP BANK 4 
89 PARMALAT 1 
90 PBG 1 
91 PHARMA MAR 1 
92 PHAROL SGPS 2 
93 PHILIPS ELTN.KONINKLIJKE 1 
94 POLISH OIL AND GAS 2 
95 POSTNL 3 

96 
PROMOTORA DE INFIC. 'A' 
(GRUPO PRISA) 

1 

97 PROSEGUR CIA.SECURIDAD 1 
98 PROSIEBENSAT 1 MEDIA 1 

99 PROXIMUS 2 
100 PUBLIC POWER 2 
101 PUBLICIS GROUPE 1 
102 PZU GROUP 5 
103 RELX 1 
104 REPSOL YPF 1 
105 REXEL 1 
106 RHOEN-KLINIKUM 1 
107 RICHTER GEDEON 1 
108 RIETER HOLDING 'R' 1 
109 ROYAL IMTECH 1 
110 SAFRAN 1 

111 SAP 1 
112 SCOR SE 5 
113 SFR GROUP 2 

114 SOCIETE GENERALE 4 
115 SOLOCAL GROUP 1 
116 STMICROELECTRONICS (PAR) 1 
117 SUEDZUCKER 1 
118 SUNRISE COMMUNICATIONS 1 

Företag Sektor 

119 SWEDISH MATCH 1 
120 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 1 
121 SWISSCOM 'R' 2 
122 SYMRISE 1 
123 TAV HAVALIMANLARI 3 
124 TDC 2 
125 TELE2 'B' 2 
126 TELECOM ITALIA 2 
127 TELEFONICA 2 
128 TELEFONICA DTL.HLDG. 1 
129 TELEKOM AUSTRIA 2 
130 TELENET GROUP HOLDING 1 
131 TELIA COMPANY 2 

132 THROMBOGENICS 1 
133 TISCALI 2 
134 TITAN CEMENT CR 1 
135 TKI.GARANTI BKSI. 4 
136 TKI.SISE VE CAM FKI. 1 
137 TKI.VAKIFLAR BANKASI 4 
138 TUPRAS TKI.PEL.RFNE. 1 
139 TURKCELL ILETISIM HZM. 2 
140 TURKIYE HALK BANKASI 4 
141 TURKIYE IS BANKASI 'C' 4 
142 UBS GROUP 6 
143 ULKER BISKUVI SANAYI 1 

144 WACKER CHEMIE 1 
145 VALIANT 'R' 4 
146 VALLOUREC 1 
147 WENDEL 1 
148 VOESTALPINE 1 
149 VOLKSWAGEN 1 
150 ZARDOYA OTIS 1 
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