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Sammanfattning  
 
Titel: Existerar sambandet mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet – En studie om 
sambandet mellan noterade företags hållbarhetsarbete och lönsamhet.  
Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi  
Författare: Albin Maelum och Linus Wallinder  
Handledare: Peter Lindberg 
Datum: 2017 - 01  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns något sammanband mellan 
hållbarhetsarbete och lönsamheten hos de företag som är noterade på Nasdaq OMX 
Stockholm.    

Metod: För att uppnå syftet med studien har en kvantitativ metod använts. En 
tvärsnittsdesign har varit grunden för de statistiska undersökningarna. Den empiriska 
data som har samlats in är av sekundär art där hållbarhetsarbetet har operationaliserats 
med hjälp av Folksam index för året 2013. Måtten på företagens lönsamhet består av 
nyckeltalen avkastning på eget kapital, avkastning på sysselsatt kapital och 
vinstmarginal. Dessa mått är inhämtade från företagens årsredovisningar från 
räkenskapsåret 2015. Vidare har den insamlade data analyserats med hjälp av deskriptiv 
statistik, Pearsons korrelationstest och linjära regressioner.  
 
Resultat & slutsats: Studiens resultat visar hur ett positivt samband finns mellan 
samtliga nyckeltal som berör den finansiella lönsamheten i företagen och dess 
redovisade hållbarhetsdata. Avkastningen på eget kapital har ett svagt positivt samband 
med en signifikansnivå på 0,05. Avkastning på sysselsatt kapital har ett svagt positivt 
samband där signifikansnivån 0,1 analyserades. Vinstmarginalen har det starkaste 
sambandet med en förklaringsgrad på 52,1 procent och en signifikansnivå på 0,01. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att göra en studie 
under en längre period, men även att jämföra hållbarhetsarbete inom Europa. Den nya 
lagen som träder i kraft under 2017 är även en intressant ståndpunkt. Detta för att se hur 
det kan påverka sambandet mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet.   

Uppsatsens bidrag: Denna studies praktiska bidrag visar hur sambandet mellan 
noterade företag hållbarhetsarbete och lönsamhet ser ut. År 2013 var de ungefär 226 
företag som redovisade sitt hållbarhetsarbete vilket även utformar studiens population. 
Det teoretiska bidraget i denna studie är att se vilket samband hållbarhetsarbete och 
lönsamhet verkligen har och studien berör tre olika mått på företagens finansiella 
prestation. Samt om det förekom ett positivt, negativt eller neutralt samband mellan den 
beroende och oberoende variabeln. 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, hållbarhetsarbete, lönsamhet, avkastning 
på sysselsatt kapital, avkastning på eget kapital och vinstmarginal.   
 

 

 



Albin	Maelum	och	Linus	Wallinder	
	

 

 

Abstract   

Title: Existing relationship between Corporate Social Responsibility and profitability - 
A study on the relationship between listed companies' Corporate Social Responsibility 
and profitability. 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
Author: Albin Maelum och Linus Wallinder  
Supervisor: Peter Lindberg  
Date: 2017 - 01  

Aim: The aim of this study is to investigate whether there is a relationship between 
sustainability performance and profitability of the companies listed on Nasdaq OMX 
Stockholm. 

Method: In order to achieve the aim of the study a quantitative method used. A cross-
sectional design has been the basis of the analyses. The empirical data that have been 
collected from the secondary nature in which sustainability work has been 
operationalized with the help of Folksam Index for the year 2013. The dimensions of 
financial performance consist the keywords, return on equity, return on capital 
employed and profit margin. These measurements are obtained from annual reports 
from the year of 2015. Furthermore, the collected data were analyzed using descriptive 
statistics, Pearson correlation test and linear regressions. 

Results & Conclusions: Our results demonstrate how a positive correlation exists 
between all the key figures relating to the financial profitability of businesses and its 
reported sustainability data. Return on equity has a weak positive correlation with a 
significance level of 0.05. After the analyze return on capital employed has a weak 
positive correlation with significance level of 0.1. The profit margin has the strongest 
relationship with an explanation rate of 52.1 percent and a significant correlation at a 
significance level of 0.01. 

Suggestions for future research: A proposal for further research is to make a study for 
a longer period, but also to compare the different European countries CSR. The new law 
that takes effect in 2017 is also an interesting position to see how it affects the 
relationship between CSR and corporate profitability during a specific timeline.  

Contribution of the thesis: This study practical contribution shows how the 
relationship between listed companies' sustainability performance and profitability 
looks. In 2013 it was approximately 226 companies that reported its sustainability work 
and these companies are the population in this study. The theoretical contribution of this 
study was to see what connection work on sustainability and profitability, indeed, and 
the study involves three different measures of corporate financial performances. If there 
was a positive, negative or neutral relationship between the dependent and independent 
variable. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, sustainability, profitability, return on 
capital employed, return on equity and profit margin. 
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Begreppsdefinitioner	
 
CSR (Corporate social responsibility) – CSR anses som “företagens samhällsansvar”. 

Det handlar om hur organisationen tar ansvar för hur företag påverkar samhället inom 

tre olika dimensioner, miljömässiga, det ekonomiska och det sociala.   

GRI (The Global Reporting Initiative) - Är en icke vinstdrivande organisation som 

arbetar för en hållbar global ekonomi genom att tillhandahålla vägledning och ramverk 

inom hållbarhetsrapportering. 

ÅRL (Årsredovisningslagen) - Årsredovisningslagen är en lag som innehåller 

bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisningar, 

koncernredovisningar och delårsrapporter. 

Företagets finansiella prestation (CFP) - Är ett begrepp som återspeglar ett företags 

avkastning på investeringar, avkastning på tillgångar, mervärde etc. Begreppet används 

också som ett allmänt mått på ett företags totala finansiella hälsa under en viss 

tidsperiod.   

Företagens sociala prestation (CSP) - Är ett begrepp som används för att säkerställa 

att den privata sektorn har en positiv inverkan på samhället, anställda och 

slutkonsumenter. 

Avkastning på sysselsatt kapital - Avkastning på sysselsatt kapital är ett 

lönsamhetsmått som visar en bild av hur lönsamt ett företag är. Det sysselsatta kapitalet 

är det kapital som tillhandahålls av aktieägarna (eget kapital) plus det kapital som 

tillhandahålls av långivarna (räntebärande skulder). 

Avkastning på eget kapital - Är ett mått som mäter avkastning under året på det egna 

kapitalet. Detta nyckeltal visar hur lönsamt ett företag är för dess aktieägare. Avkastning 

på eget kapital kan hjälpa investerare att avgöra om det är av värde att investera i 

företaget eller inte. Det är även ett användbart verktyg för att jämföra lönsamheten 

mellan företag i samma bransch. 

Vinstmarginal - Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger företagets vinst i förhållande 

till dess omsättning. 
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1. Inledning  
 

I studiens inledande kapitel presenteras en beskrivning av området hållbarhetsarbete och 

dess bakgrund. I problematisering presenteras problem inom området där olika syn på 

hållbarhetsarbete diskuteras. Kapitlet avslutas sedan med studiens syfte och de 

avgränsningar som gjorts.          

 

1.1 Bakgrund   
“We now face an urgent need to secure the freedom of future generations to sustain 

their lives on this planet - and we are failing to do it. We have been plundering our 

children’s heritage to pay for unsustainable practices. Changing this is a challenge for 

rich and poor countries alike.”  

 
Det var med dessa ord Kofi Annan (tidigare FN: s generalsekreterare) öppnade 

toppmötet “The Millenium Summit” som ägde rum i september 2000 (citerad i Massie, 

2001). Detta toppmöte var ett tre dagar långt möte vid FN:s högkvarter i New York 

City. Mötet var den största sammankomst av världens ledare som ägt rum genom 

historien och syftet med detta möte var att diskutera den roll som FN i början av 2000-

talet borde ta gentemot världsmiljön. Annan (2000) menade att regeringen i respektive 

land inte kunde uppnå hållbarhet på egen hand utan att ett tydligt samarbete skulle 

behövas länderna emellan. Han förklarade hur organisationer var tvungna att anpassa 

sig till sin omgivning och följa samhällets utveckling. Enligt Naturvårdsverket (2016) 

blir jordens klimat allt varmare och det beror i största del på människans påverkan där 

en betydande temperaturökning har skett sedan 1950-talet. Denna klimatförändring har 

varit en av grunderna till det ramverk som framställts för att förhindra den 

klimatförändring som pågår i dagens samhälle. Ramverket benämns som Förenta 

Nationernas ramkonvention om klimatförändringar (United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC). Detta ramverk jobbar med att hjälpa 

företag att förbättra klimatförhållanden och bidra till utvecklingen av hållbarhetsarbete 

(Naturvårdsverket, 2016).   

 

Hållbarhetsarbete och ansvarsfullt företagande är ett aktuellt ämne inom dagens 

forskning trots att uppkomsten sträcker sig långt tillbaka i tiden. År 1953 släppte 

författaren Bowen sin första bok angående ansvarsfullt företagande. Han beskrev hur 
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företagen och hållbarhet borde gestaltas. Redan på 1950-talet menade Bowen (1953) att 

företag hade en stor inverkan på hur omgivningen påverkades av företagens agerande. 

Enligt Bowen (1953) skulle omvärlden kunna förbättras markant om företagen började 

ta sitt sociala ansvar gentemot samhället. Författarens teorier var ingenting som 

revolutionerade utvecklingen av det sociala ansvaret men uppfattas som en grund till 

vad som idag betraktas som hållbarhetsarbete.    

 

Hållbarhetsarbetets första inslag på den svenska marknaden hade sin grund redan i 

mitten av 1990-talet. Sveriges lagstiftning omfattas enbart av att tillstånds- eller 

anmälningspliktiga företag skulle redovisa hållbarhetsarbete (Artsberg, 2005). I svensk 

lagstiftning finns tydliga direktiv för vilka upplysningar företagen bör lämna i 

företagens förvaltningsberättelser angående påverkan på miljön (ÅRL, SFS 1995:1554), 

men det är inget måste för företagen att lämna dessa upplysningar. Redovisning av 

hållbarhetsarbete utvecklas ständigt och år 2007 tog regeringen beslutet att samtliga 

företag ägda av staten skulle rapportera hållbarhetsarbete (Regeringen, 2015). Grankvist 

(2012) förklarar hur det företagsekonomiska avseendet definieras som företagets 

huvudsakliga mål att lyckas erhålla största möjliga vinst samtidigt som ett ansvar mot 

företagets intressenter tas i fokus. Holme och Watts (2000) menar vidare att företagen 

ska bidra till en ekonomisk utveckling av samhället och dess marknad men samtidigt 

utveckla sitt eget hållbarhetsarbete.  

 

En organisation som uppkom på grund av svårigheterna kring hållbarhetsarbete var GRI 

som enligt bland annat Brown, De Jong och Lessidrenska (2009) har vuxit ut till en 

ledande mall för rapportering av frivillig hållbarhet. GRI är en icke vinstdrivande 

organisation som arbetar för hållbarhet ur tre perspektiv, ekonomi, sociala aspekter och 

miljöarbeten (GRI, 2015). Organisationen har ett ramverk som visar tydliga riktlinjer 

och direktiv för hur redovisning bör gå till för att uppnå hållbarhet inom företagets 

organisation. Massie (2001) förklarar hur GRI blev en pionjär kring redovisning av 

hållbarhetsarbete och dess utveckling under senare år. Hedberg och Von Malmborg 

(2003) förklarar hur ett av de ramverk som GRI har tagit fram är starkt kopplat till 

Corporate Social Responsibility, vidare i studien benämnt med förkortningen CSR. 

Frågeställningarna som anses mest centrala i denna typ av redovisning är enligt 

Hedberg och Von Malmborg (2003) att organisationer lyckas följa de riktlinjer som 

GRI har framställt. Dessutom hur dessa har påverkat företagens sociala ansvar och 
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miljöstyrning. Begreppet CSR redogör för företagens ansvar i samhället ur ett 

perspektiv som inkluderar tre olika aspekter. Dessa tre aspekter omfattar, likt GRI, 

ekonomi, miljö, samhälle och de sociala (Grafström, Götberg & Windell, 2008). Detta 

bekräftar även Frost, Jones, Loftus och Van der Laan (2005) då de beskriver CSR som 

ett arbete utfört av företag med syn på hur de påverkar de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter i samhället, både i nuvarande- och framtida generationer.      

                                                                                                      

1.2 Problematisering                                                                
Enligt Van Marrewijk (2003) omfattar hållbarhetsarbete olika perspektiv som innehar 

filosofiska analyser och effekter för att kunna se hur det påverkar företags Corporate 

Social Responsibility. Hållbarhetsarbete är enligt Wilburn och Wilburn (2013) något 

som på senare tid blivit allt mer angeläget för företagen och inte minst för de företag 

som är etablerade på den globala marknaden. Strand, Freeman och Hockerts (2015) 

förklarar att de mest aktiva och etablerade länderna när det kommer till 

hållbarhetsarbete finns i Skandinavien och mer specificerat i Sverige, vilket har väckte 

vårt intresse för att gå djupare inom detta delämne. Isaksson och Steimle (2009) 

förklarar att tyngden av hållbarhetsarbete har ökat som en följd till att intressenter på 

marknaden har blivit allt mer uppmärksammade gällande miljöfrågor. Vidare förklarar 

Isaksson och Steimle (2009) hur intressenter sätter press på företagen som i sin tur 

behöver redovisa hur de arbetar gentemot hållbarhet. Som följd av detta behöver 

företagen anpassa sig för att kunna stå till svars mot intressenternas behov och intressen. 

Det ökade intresset där intressenter indirekt påverkar företagen har tydliga kopplingar 

till hur intressentteorin ligger till grund för företagsamhet (Ansoff, 1965; Freeman, 

1984; Donaldson och Preston, 1995). Ansoff (1965) förklarar hur utformningen av 

arbetet påverkas av intressenterna till företagen. För att bygga upp ett intresse kring 

företaget var det enligt Ansoff (1965) viktigt att uppfylla de krav som intressenterna har 

kring arbetet mot hållbarhetsarbete. En ökning av utgifterna som rör CSR blir enligt 

Rubin och Barnea (2010) ett svar på förändringar i intressenternas önskemål. Isaksson 

och Steimle (2009) stärker detta genom att beskriva hur företagen är tvungna att anpassa 

sig gentemot samhällets syn på CSR. Även O’Donovans (2002) -teori kring legitimitet 

och hur företag försöker anpassa sig till det som samhället förväntar sig. Rubin och 

Barnea (2010) förklarar hur ett problem med CSR kan bidra till negativitet eftersom 

företagens insiders, chefer och stora aktieägare kan komma att försöka överinvestera i 
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CSR för den egna privata vinningen. Tidigare forskning har en annan syn på hur 

hållbarhetsarbetet ser ut och hur forskares åsikter går isär. Campbell (2007) menar 

istället att problemet vid användning av CSR inte ligger i oärlighet utan hos företagen 

själva. 

 

Det finns forskare som är skeptiska mot CSR och är övertygade om att intressenter till 

företagen inte har intresse för hur organisationens långsiktiga satsning ser ut. Den 

tidigare forskningen visar hur företagens bidrag till ett bättre samhälle sällan vägs in i 

intressenternas beslut. Intressenterna har istället som intresse att investera kortsiktigt 

och genom det uppnå en hög avkastning (Hassel, Nilsson och Nyqvist, 2005). Hassel et 

al. (2005) menar att ett omfattat arbete med CSR är dyrt och riskabelt eftersom det inte 

genererar någon avkastning på kort sikt. Detta påstående stärks av Wright och Ferris 

(1997) som menar att företagen istället borde lägga pengar på mer lönsamma 

investeringar som kan bidra till en ökad vinst istället för att investera i en osäker tillgång 

likt CSR. Andra forskare har en betydligt mer positiv syn och inställning gentemot CSR 

(Aupperle, Carroll och Hatfield, 1985). Aupperle et al. (1985) menar att det finns ett 

klart positivt samband som visar att ett aktivt hållbarhetsarbete genererar en högre 

lönsamhet på längre sikt. Trots mycket forskning kring hållbarhetsarbete och mer 

fördjupat sambandet med företagens finansiella prestation är det svårt att avgöra det 

faktiska sambandet. Mycket av den tidigare empiriska forskning som gjorts får utbredda 

resultat beroende på vilken data och vilka variabler som innefattas i analysen (Orlizky, 

Schmidt och Rynes, 2003). Massie (2001) beskriver hur utvecklingen av 

hållbarhetsarbete ständigt är under förbättring. När GRI tog fram riktlinjer inom 

hållbarhetsarbetet märktes enligt författaren en tydlig förbättring kring företags arbete 

mot miljön. Detta stärks dessutom genom Brown, De Jong och Lessidrenska (2009) 

som påpekar att GRI i dagsläget har etablerats och blivit en ledande mall för 

rapportering av frivillig hållbarhet.  

 

Inom Sverige finns olika index som mäter noterade bolags hållbarhetsarbete. Indexen är 

Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI), Caring Company (CC) Research AB 

och Folksam Index för ansvarsfullt företagande (FIAF). Av dessa tre index är det 

Folksam index som är offentligt för allmänheten och tillräckligt omfattande för att 

användas i en forskningsansats (Hassel et al., 20005). Folksam (2013) förklarar hur 

indexet är framtaget genom de två dimensionerna miljö- och mänskliga rättigheter och 
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ligger som grund för vad Europakommissionen definierar som socialt ansvarstagande. 

Vidare i studien kommer detta index att användas vid definition av företagens 

hållbarhetsarbete. 

 

Zheng (2015) påstår att mätningen av företagens finansiella lönsamhet är viktig för att 

både kunna bevara och öka lönsamheten. Den största delen av tidigare forskning 

använder mått som är redovisningsbaserade, perceptuellbaserade eller 

marknadsbaserade när lönsamhet skall mätas (Orlizky et al., 2003). Aupperle et al. 

(1985) använde sig av ett redovisningsbaserat mått i form av avkastning på tillgångar. 

Resultatet i studien genererade ett tydligt resultat som visade att sambandet mellan CSR 

och lönsamheten saknades. Resultatet påverkades inte heller om forskarna använde sig 

av en kontrollvariabel i form av risk eller inte. Andra forskare som använt sig av skilda 

finansiella nyckeltal och andra variabler har istället kunnat se ett klart samband mellan 

respektive del (e.g. Adeyene och Ahme, 2015). Det främsta mått på lönsamhet som har 

tillämpats under tidigare studier är enligt Margolis och Walsh (2003) nyckeltal som till 

exempel avkastning på tillgångar och avkastning på eget kapital. Författarna har gjort en 

sammanställning av 95 tidigare studier inom forskningsämnet och visar tydligt vilka 

lönsamhetsmått som är mest relevanta. Avkastning på eget kapital kommer vidare i 

denna studie att användas som ett av de tre finansiella nyckeltalen för att mäta 

företagens lönsamhet för att kunna göra en jämförelse mot tidigare forskning. Adeyene 

och Ahmed (2015) förklarar hur företagets deltagande i de sociala ansvarsområdena är 

minst lika angeläget för bidrag till lönsamhet och att samhället ger företaget ett gott 

marknadsrykte, samtidigt som det bidrar till en positiv avkastning på sysselsatt kapital.  

 

Enligt Fairfield och Yohn (2001) beskrivs vinstmarginalen som ett lämpligt mått som 

används för att mäta ett företags lönsamhet. Vinstmarginalen återspeglar 

organisationens effektiva drift och är på så vis en produkt av företagets strategi. Även 

Blomgren (2011) förstärker vikten av vinstmarginalen och hur detta begrepp är relevant 

inom företagen och kan påverkas genom företagens hållbarhetsarbete. Vidare i denna 

studie kommer vinstmarginalen att vara ett av lönsamhetsmåtten för att mäta lönsamhet 

inom företagen eftersom nyckeltalet talar om företagets vinst i förhållande till 

omsättning. Vinstmarginal ger även en tydlig bild på hur lönsamheten i företagen ser ut 

oavsett storlek (Fairfield och Yohn, 2001). Vinstmarginalen är ett nyckeltal som i en 

svenska kontext är relativt oanvänt när nyckeltal kring lönsamhet undersöks. Massie 



Albin	Maelum	och	Linus	Wallinder	
	

 

6 
 

(2001) beskriver hur utvecklingen av hållbarhetsarbete ständigt är under förbättring. När 

GRI tog fram riktlinjer inom hållbarhetsarbetet märktes enligt författaren en tydlig 

förbättring kring företagens arbete mot miljön. Detta stärks dessutom genom Brown, De 

Jong och Lessidrenska (2009) som påpekar att GRI har vuxit och i dagsläget är en 

ledande mall för rapportering av frivillig hållbarhet.  

 

Waddock och Graves (1997) styrker påståendet kring att relationen mellan företagens 

finansiella prestation påverkas av företagens samhällsansvar. Författarna anser att det 

finns ett positivt samband mellan dessa variabler, men som inte alltid är lätt att hitta 

sambandet eftersom en tydlig förklaring till CSR saknas. Waddock och Graves (1997) 

klargör att i de flesta studier som gjorts kring sambandet mellan olika typer av 

finansiella mått och samhällsansvar återfinns ett tydligt positivt samband. Detta stärks 

vidare av bland annat Orlitzky et al. (2003) som genom sin forskning fått fram liknande 

resultat där ett positivt samband är synligt mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet.  

 

Den kommande studien leder till ett bidrag inom den tidigare litteraturen inom ämnet 

företagsekonomi på olika sätt. Eftersom att klimatförändringar är ett aktuellt ämne i 

dagsläget är hållbarhetsarbete i form av Folksam index en relevant grund vid 

undersökning av hållbarhetsarbete hos svenska noterade företag. Denna studie gör ett 

avstamp från tidigare forskning eftersom den berör finansiella nyckeltal i form av 

vinstmarginal och avkastning på sysselsatt kapital som är relativt outforskade i en 

svensk kontext. Studiens tredje finansiella nyckeltal, i form av avkastning på eget 

kapital, används för att kunna jämföra med tidigare forskning. Tidigare forskning pekar 

på hur intressenter har ett större intresse mot kortsiktig vinst från företagen. Bland annat 

Hassel et al. (2005) och Aupperle et al. (1985) anser att hållbarhetsarbete är en 

långsiktig investering. Med denna bakgrund anser vi att det är intressant att undersöka 

företagens lönsamhet och hur det påverkas på längre sikt. Detta påstående förankras 

även i studien som Farag, Meng och Mallin (2015) har gjort där författarna menar att 

resultatet blir mer tillförlitligt om jämförelsen sker mellan olika år. Vidare i denna 

studie har därför företagens hållbarhetsarbete tagits från år 2013 och undersöks mot 

respektive företags årsredovisning 2015. Detta för att se hur företagens lönsamhet har 

påverkats under en längre tidsperiod än ett år.  
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1.3 Problemfrågor 
 

• Har ett företags hållbarhetsarbete något samband med lönsamhet hos företag 

som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm?  

• Har sambandet en positiv- eller negativ karaktär mellan företagens 

hållbarhetsarbete och lönsamhetsmåtten avkastning på eget kapital, avkastning 

på sysselsatt kapital och vinstmarginal hos företag som är noterade på Nasdaq 

OMX Stockholm? 

 
1.4 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet hos 

noterade företag som redovisar hållbarhetsarbete.   

 
1.5 Avgränsning  

I studien kommer företag begränsas till Nasdaq OMX Stockholm där avgränsningen 

ligger mot segmenten Small, Mid och Large Cap. Definitionen av hållbarhetsarbete i 

denna studie har operationaliserats och representeras vidare genom studien med 

Folksam index som tagits fram av Folksam år 2013. Det vanligaste sättet att mäta 

lönsamhet är genom olika finansiella nyckeltal. Vi har valt att avgränsa oss till 

avkastning på eget kapital (ROE), avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och 

vinstmarginal (Profit margin) som kommer från företagens årsredovisningar år 2015.  
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2. Referensram 
 

I följande kapitel kommer den praktiska och den teoretiska referensramen som varit i 

fokus under studiens utformning att diskuteras. Undersökta variablerna kommer att tas 

upp och kopplas till tidigare forskning. Kapitlet har delats in i tre delar och består av en 

praktisk referensram som följs upp av en teoretisk referensram och tidigare forskning. 

 
2.1 Praktisk referensram 
Inom referensramen redogörs inledningsvis allmän information om Corporate Social 

Responsibility. Därefter följer en koppling bakåt i tiden och framväxten av det centrala 

begreppet fram tills idag. Vidare följs CSR upp av en presentation kring de 

nyckelbegrepp som har en central roll i studien; Folksams index för ansvarsfullt 

företagande som beskriver företagens sociala prestanda och företagens finansiella 

lönsamhet. I denna studie har den praktiska referensram valts att presenteras först för att 

visa den institutionella referensramen som studien har grunder i. 
 

2.1.1 Corporate Social Responsibility 

Hållbarhetsrapportering har länge varit aktuellt för svenska företag även om det inte har 

varit något krav på att företag ska redovisa sitt arbete kring hållbarhet. Grunden till 

hållbarhetsrapportering lades i mitten av 1990-talet men det var först år 2007 som det 

utvecklades till att statligt ägda företag enligt lag behövde rapportera sin 

hållbarhetsredovisning (Regeringen, 2015). Regeringen (2016) har beslutat att en ny 

hållbarhetslag kommer träda i kraft från och med 2017. Den nya lagen kommer gälla för 

hela räkenskapsåret 2017, men redovisas först under 2018. Den nya lagen kommer gälla 

för företag som uppfyller minst två av de krav som ställs. Till exempel behöver 

företagen ha mer än 250 anställda eller ha en nettoomsättning som uppgår till 350 

miljoner svenska kronor. Enligt hållbarhetslagen (2016) kommer den obligatoriska 

hållbarhetsrapporteringen innehålla en beskrivning av företags affärsmodell, en kort 

beskrivning av vad företagets policy kring dessa frågor rör och sedan resultatet av den 

bedömda policyn inom företagen. Rapporten kommer även innehålla affärsförbindelser, 

eventuella risker som kan kopplas till verksamheten och relevanta icke-finansiella 

resultatindikatorer. Hållbarhetslagen (2016) betonar att huvudfokuseringen fortfarande 
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kommer vara på de aktuella områdena; miljöfrågor, sociala frågor, ekonomiska frågor, 

arbetsmiljöfrågor, mänskliga rättigheter, mutor och antikorruption.  

 

CSR är ett omdiskuterat ämne som har tolkats av många forskare och företagsledare 

under lång tid. Enligt Moura-Leite & Padgett (2011) har dessa olika tolkningar av CSR 

en gemensam grund som bygger på relation mellan ansvar och hållbarhet. Forte (2013) 

menar att flera aspekter kan bidra till felaktiga tolkningar kring hur arbetet mot CSR 

utformas. Enligt Forte (2013) har faktorer som religion, kultur och de sociala frågorna 

en påverkan på företagens syn på CSR och dess hållbarhetsarbete. Detta förstärker även 

Von Arx och Ziegler (2014) i sin studie genom förklaringar av betydande skillnader 

kring uppfattningen av hållbarhet mellan USA och länderna inom Europa. Författarna 

bevisar i sin studie att medvetenheten för klimatförändringar är mer central i Europa än 

vad det är i USA. I dagens läge är klimatpolitiken en viktig grund för de flesta länder i 

Europa. Von Arx och Ziegler (2014) argumenterar vidare att de etiska och religiösa 

aspekterna är mer centrala i USA och har en större påverkan i det amerikanska 

näringslivet än vad det har i Europa.  

 

2.1.2 Utvecklingen av Corporate Social Responsibility 

Inom ämnet socialt ansvarstagande finns det många studier med olika resultat och 

definitioner som ger en bred bild över ämnet. Carroll (1979) diskuterar hur tidigare 

forskare förhållit sig till socialt ansvar och hur de har definierat ämnet. Carroll (1979) 

förklarar hur socialt ansvarstagande har utvecklats under årtionden med avstamp redan 

under tidigt 1930-tal, han belyser däremot att själva begreppet CSR uppkom senare. 

Detta påstående förstärker även Maura-Leite och Padgett (2011) som förklarar hur 

begreppet CSR uppkom under tidigt 1950-talet. Carroll (1979) menar att begreppet CSR 

fick sin tydliga definiering när Howard R. Bowen publicerade boken Social 

Responsibilities of the businessman. Boken behandlar en grund inom ämnet socialt 

ansvarstagande och definierar begreppet CSR. Enligt Carroll (1979) var detta en 

betydande tid eftersom hållbarhetsarbete uppmärksammades och fler tolkningar kring 

socialt ansvar inom företagsamhet uppstod. Carroll (1979) menar att det centrala för de 

nya tolkningarna blev att företagen började se sitt ansvar utanför ekonomiska intressen. 

De försökte se helheten av socialt ansvarstagande och dess påverkan på samhället. 

Enligt Carroll (1999) handlade 1960-talet mycket om tillväxt och formaliseringen av de 
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tidigare definitionerna inom socialt ansvarstagande. Carroll (1999) menar istället att en 

av de första författarna som formaliserade definitionen av CSR under denna period var 

Keith Davis. Davis (1960) ansåg att de affärsbeslut och åtgärder som vidtogs delvis 

grundades utanför företagens direkta ekonomiska- eller tekniska intressen. Vidare 

förklarar Davis (1960) hur socialt ansvar till en början var en diffus idé och istället 

borde ses i ledande sammanhang. Socialt ansvarsfulla affärsbeslut kan motiveras av en 

lång och komplicerad process av resonemang som ger en god chans att få långsiktig 

ekonomisk vinning, vilket i sin tur kan leda till att utgifterna för socialt ansvarstagande 

betalas tillbaka.  

 

Definitionerna av CSR klarnade under denna tid och begreppet började bli ett 

väletablerat inom näringslivet. Allt fler företag började acceptera och ha i åtanke inom 

sin verksamhet. Många forskare och företag hade en positiv inställning till CSR men det 

fanns även de som ansåg motsatsen. Friedman (1970) ansåg att begreppet på ett kritiskt 

sätt tillförde mer negativitet till företagen och samhället än vad det skapade positivitet. 

Författaren ansåg att företagens grundidé var att generera vinster och pengar till 

aktieägarna. Kapitalet skulle utnyttjas till sin fulla kapacitet för att uppnå aktieägarnas 

finansiella intressen. Han ansåg vidare att det fria samhället där företag var ägnat till att 

maximera vinster blev försämrat och påverkades negativt genom övriga kostnader.  

 

Enligt Friedman (1970) var det mer effektivt att fokusera på företagets egna intresse och 

därigenom samhällets intressen. Fitch (1976) ansåg istället att det var företagen själva 

som var de bidragande orsakerna till att de sociala problemen uppstod.  

Enligt Fitch (1976) skulle företagens sociala ansvarstagande uppnås genom att de själva 

löste problem som de hade skapat inom sin organisation. Ett stort steg framåt inom det 

sociala ansvaret var när Committee for Economic Development (1971) skapade en ny 

modell som omfattade både ekonomiskt och icke-ekonomiskt ansvar. Modellen är 

uppbyggd kring tre områden där den inre cirkeln omfattar det mest grundläggande 

ansvaret genom att på ett effektivt sätt lyckas bidra till ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning. Den mellanliggande cirkeln omfattar ansvaret för den ekonomiska 

funktionen. Denna del tar hänsyn och medvetenhet till de sociala värderingar som berör 

företagens anställda. Den berör dessutom relationen mellan varandra och ser till att en 

rättvis behandling sker på arbetsplatsen. Den yttre cirkeln innefattar företagen själva och 
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hur organisationerna blir alltmer aktiva och arbetar för att förbättra den sociala miljön i 

samhället.      

  

Fokuseringen kring hållbarhetsutveckling växte under 1980-talet och bidrog till att ny 

forskning grundades där fler alternativa teman skapades, samtidigt som definitionerna 

av CSR blev allt färre (Carroll, 1999). Enligt Carroll (1999) minskade engagemanget 

för att utveckla eller förfina definitionerna av CSR och skapade istället en splittring där 

alternativa koncept och teman blev huvudfokus. Carroll (1999) hävdar att intresset för 

CSR som helhetsbegrepp blev svagare samtidigt som de mer djupgående faktorerna 

inom CSR växte fram. De faktorer som vuxit fram förklarades som CSP som på ett 

överskådligt sätt förklarar affärsetik. Intressentteori och ledningsteorin var också två 

synsätt som formades under denna tidsperiod. Det centrala blev enligt Carroll (1999) att 

omarbeta de alternativa koncepten, teorierna, modellerna och de teman som fanns 

tidigare och att försöka utveckla och förtydliga det. 

 

Under 1990-talet började nya definitioner av CSR långsamt att avta och bidragen till att 

försöka definiera begreppet avtog på nytt. Konceptet kring CSR blev istället en 

grundpelare för andra byggstenar som tagit del av idéerna (Carroll, 1999).  Författaren 

menar vidare att nya teorier växte fram under 1990-talet där de mest framstående var 

företagens sociala prestation, intressentteorin, legitimitetsteorin och affärsetiksteorin 

som alla har sin grund hos CSR. Under år 1991 publicerade Wood (1991) en ny modell, 

även kallad CSP-modellen. Denna modell byggde på Carrolls (1979) tredimensionella 

CSR-modell men författaren omformulerade de tre principerna och skapade fyra nya 

definitioner till den nya teorin kring CSP. Samtidigt som Wood (1991) publicerade sin 

studie om CSP-modellen arbetade Carroll (1979) med att försöka ta fram en mer 

omfattande och heltäckande modell. Den modellen fick namnet CSR-Pyramiden och har 

en ekonomisk kategori som bas och byggs uppåt genom juridiska, etiska och 

filantropiska kategorier.  

 

2.1.3 Definition av företagens sociala prestation   

Corporate Social Performance har länge varit ett omdiskuterat ämne för mätningar av 

hållbarhetsarbete och lönsamhet. Enligt Wood (1991) pekar tidigare forskning på att 

begreppet Corporate Social Performance är ett begrepp som inte kan definieras 

tillräckligt tydligt som det borde. Detta stärks även av Carroll (1979) som beskriver hur 
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en tydlig definition kring ämnet inte existerar. Wood (1991) förklarar hur begreppet 

CSP härstammade från USA vid mitten av 1970-talet och att det har använts flitigt inom 

forskningen. Detta trots att ingen tidigare forskning lyckats definiera vad begreppet 

faktiskt innebär på ett tydligt sätt. 

 

Carroll (1979) förklarar hur CSP är ett begrepp som är svårt att mäta eftersom 

ansvarstagandet grundas i företagens motivation till hållbarhetsarbetet. Istället 

fokuserade Carroll (1979) på den operativa termen, prestation, som enligt författaren 

kunde förklara begreppet CSP på ett mer rättvist sätt. Definitionen av CSP är enligt 

Moura-Leite och Padgett (2011) spridd och kan leda till skilda tolkningar av begreppet.  

Carroll (1979) väljer att definiera CSP utifrån olika perspektiv som rör det ekonomiska, 

etiska, diskretionära och juridiska området. Efter sammanställningen kopplas sedan 

perspektiven samman med sociala frågor som berör företaget. Det sociala som berör 

företagen omfattas i sin tur bland annat av miljö, konsumtion och diskriminering.  

 

Wartick och Cochrans (1985) utvecklade istället Carrolls (1979) definition av CSP och 

visade på en modell som utgjorde ett konceptuellt framsteg i forskarnas tankar kring 

näringsliv och samhälle. Wartick och Cochran (1985) modell integrerade dessutom 

ekonomiska resultat som en av de första dimensionerna kring det sociala ansvaret. 

Modellen har en tydlig strävan till att visa den underliggande samverkan mellan 

principerna om socialt ansvar, processerna för lyhördheten inom det sociala, och politik 

och program som utformats för att behandla sociala frågor (Clarkson, 1995). Wood 

(2010) sammanställer istället CSP som en koppling mellan den pågående processen 

kring sociala utvecklingen som analyserar omgivningarna och på det sättet lyckas 

undvika eventuella problem, och samarbetet mellan intressenter. Wood (2010) förenklar 

tydligt begreppet CSP som en prestation kring företagens sociala ansvar i förhållande 

till samhällsansvaret. Detta förstärks dessutom av Luo och Bhattacharyan (2009) och 

McWilliams och Siegel (2000) som likt Wood (2010) förklarar hur begreppet CSP 

omfattar företagens integration av ansvarsfullt företagande i respektive verksamhet. 

Tidigare forskning visar olika varianter kring hur företagens sociala prestation bör 

mätas för att få en klar och tydlig omfattning. Folksam (2016) beskriver hur de nordiska 

länderna är i framkant när det gäller hållbarhetsarbete men trots detta finns det 

begränsat med mått som visar företagens hållbarhetsarbete. Inom Sverige är Folksam 

den enda organisation som gör en bedömning som är offentlig av arbetet mot hållbarhet 
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hos företagen genom sitt hållbarhetsindex. Eftersom det bara är ett offentligt index i 

Sverige är de oftast det indexet som används när undersökningar kring företags 

hållbarhetsarbete ska utföras. De andra två måtten, Dow Jones Sustainability Group 

Index (DJSGI) och Caring Company (CC) Research AB används sällan för studier likt 

denna.  

 

2.1.4 Definition av företags finansiella lönsamhet   

Inom det traditionella synsättet hos företag finns ett syfte att hela tiden sträva efter att 

hålla den finansiella lönsamheten hög. Begreppet CFP definieras som synen på den 

finansiella lönsamheten inom organisationer. Enligt Friedman (1970) är det ledningen 

inom företagen som har som uppgift att genomföra de beslut som aktieägarna väljer att 

ta fram. Enligt Higgins (1947) beskrivs människan med hjälp av en definition som 

beskrivs som ”economic man”. Denna definition innebär att den traditionella synen på 

människan är av egoistisk vikt och hela tiden strävar att tillfredsställa sig själv. Från 

företagens synvinkel framställs detta i form av vinstmaximering som Higgins (1947) 

beskriver som en faktor till att intressenterna alltid vill investera i de företag som är 

mest lönsamma. En högre avkastning på satsat kapital är av större intresse för 

investerare vilket tvingar företag att hela tiden ha en hög finansiell lönsamhet. Dessa 

påståenden stärks av Zheng (2015) som påstår att mätningen av finansiell lönsamhet är 

viktig för att kunna omges av en hög lönsamhet och generera vinst till företagets 

aktieägare.  

 

Avkastning på sysselsatt kapital visar företagens samtliga skulder och kommer vidare i 

denna studie att se till det finansierade kapitalet. I tidigare forskning är avkastning på 

sysselsatt kapital ett lönsamhetsmått som använts i internationella studier, men saknas i 

en svensk kontext (Adeyene och Ahmed, 2015). Eftersom att nyckeltalet anger det 

kapital som antingen lånas ut av ägarna, som oftast får ersättning i form av utdelning, 

eller lånas ut av banker och finansinstitut, vilka får ersättning i form av ränta, är detta ett 

nyckeltal som har stor betydelse för företagens lönsamhet (Adeyene och Ahmed, 2015). 

Avkastning på sysselsatt kapital och avkastning på tillgångar är två parallellt lika mått 

där det sysselsatta kapitalet ger en överblick i samband med investeringsbedömningar. 

Detta stärks av Adeyene och Ahmed (2015) som förklarar hur avkastning på sysselsatt 

kapital ger en bild kring hur avkastningen på de satsade pengarna ser ut. Avkastning på 

sysselsatt kapital kommer vara en av variablerna i den andra hypotesen i studien där 



Albin	Maelum	och	Linus	Wallinder	
	

 

14 
 

sambandet mellan hållbarhetsarbete och avkastning på sysselsatt kapital skall 

undersökas.   

 

En annan syn på lönsamhet diskuteras av Cochran och Wood (1984) som förklarar hur 

svårt det är att veta exakt hur lönsamhet bör mätas. I tidigare forskning finns en rad 

olika centrala mått för vad som menas med lönsamhet. Cochran och Wood (1984) 

menar att själva analyserna om hur företagens lönsamhet utförs inte är problemet. 

Problemet ligger istället i att veta vilka som är de korrekta måtten för att mäta ett 

företags lönsamhet. Ett exempel på hur stor skildringen över mått på lönsamhet kan 

vara förklaras av Margolis och Walsh (2003) där författarna har sammanställt olika 

lönsamhetsmått från tidigare forskning. I studien finner Margolis och Walsh (2003) 

drygt 70 olika mått för lönsamhet från de 95 studierna som granskats. Uppdelningen av 

finansiell lönsamhet kan delas in i tre huvudgrupper. Orlitzky et al. (2003) benämner 

dessa grupper som mått i form av marknadsbaserade, perceptuell-baserade och 

redovisningsbaserade. Tidigare forskning visar precis som Margolis och Walsh (2003) 

förklarar, att sambanden mellan företagens sociala prestation och den finansiella 

lönsamhet visar ett relativt osäkert resultat beroende på vilka mått som används. 

Svårigheten ligger i att veta vilket mått som är bäst anpassat och vilket mått som visar 

den mest rättvisande bilden gentemot den verkliga lönsamheten. I de flesta studier 

menar Margolis och Walsh (2003) att det är marknadsbaserade- eller redovisningsmått 

som är vanligast. Hoskinsson, Johnson och Moesel (1994) beskriver hur en klar skillnad 

finns mellan marknadsbaserade mått och redovisningsbaserade mått när det kommer till 

lönsamheten. Definitionen av marknadsbaserade mått grundar sig i projekt om 

framtiden medan de redovisade måtten grundar sig i de prestationer som redan har ägt 

rum (Hoskinsson et al., 1994). Detta är en orsak till varför vi har valt att använda oss av 

redovisande mått då detta mäter den faktiska lönsamheten i företagen. Även McGuire, 

Schneeweiss och Sundgren (1988) menar att måtten som är av marknadsbaserad 

karaktär påverkas av systematisk risk, vilket förklaras som en risk som är genomgående 

för en hel marknad. Vid analyseringen av dessa mått inkluderas dessutom ofta 

avkastning och risk i uträkningarna som tas fram (McGuire et al., 1988). McGuire et al. 

(1988) lägger tyngd på hur viktigt det är att använda sig av risk i beräkning av 

lönsamhet för att få ett trovärdigt och tillförlitligt resultat. Damodaran (2002) beskriver 

systematisk risk som en del av den totala marknadsrisken. Författaren nämner hur 
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räntenivåer, inflation och även förändringar i BNP-tillväxten är tydliga exempel på 

systematisk risk.  

 

I denna studie har lönsamheten definierats i form av redovisningsbaserade mått 

eftersom de återspeglar hur ett företag verkligen har utvecklats under en specifik 

tidsperiod. Syftet med studien är att upptäcka eventuella samband mellan 

hållbarhetsarbete och lönsamhet hos företag i en svensk kontext. Vilket bidrar till en 

djupare undersökning på företagens redovisningsbaserade mått på lönsamhet. Utifrån 

den svenska kontext kring samband mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet har tre 

hypoteser bildats som vidare i denna studie kommer att prövas och bekräftas eller 

förkastas. 

 

När lönsamheten i denna studie skall definieras har utöver avkastning på sysselsatt 

kapital dessutom avkastning på eget kapital valts. Detta är ett mått som är bland det 

vanligaste förekommande lönsamhetsmått i den tidigare forskning när sambandet 

mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet undersöks. För att kunna jämföra denna studies 

resultat med tidigare forskning har vi därför valt detta finansiella nyckeltal som ett mått 

på lönsamhet. (Margolis och Walsh, 2003; Blomgren, 2011; Flammer, 2015). 

Avkastning på eget kapital ger en överskådlig bild på hur avkastning på ägarnas insatta 

kapital har utvecklats under året. Detta är dessutom av intresse utifrån den valda teorin 

som Ansoff (1965) beskrev som intressenteorin. Dessutom är detta mått intressant vid 

jämförelse mellan företag som är verksamma på samma och konkurrerande marknader. 

Bildningen av hypoteser i denna studie har utifrån detta lönsamhetsmått mynnat ut i den 

första hypotesen där sambandet mellan hållbarhetsarbete och avkastning på eget kapital 

skall undersökas.  

 

Fairfield och Yohn (2001) förklarar hur vinstmarginalen visar företagets vinst i 

förhållande till dess omsättning. Utifrån vad tidigare forskning visar har även detta 

nyckeltal en begränsad användning inom svenska undersökningar kring det berörda 

delämnet (bland annat Fairfield och Yohn, 2001). Genom detta nyckeltal ges en tydlig 

bild över hur företaget går oavsett vilken sektor eller hur stort företaget är. 

Lönsamhetsmåttet ligger till grund för den tredje hypotesen där företags vinstmarginal 

studeras genom samband gentemot hållbarhetsarbetet i företagen. Vidare förklarar 

Fairfield och Yohn (2001) hur det i sin tur bör leda till en ökad lönsamhet inom 
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företaget på kort sikt. Eftersom delar av den tidigare forskningen anser att 

hållbarhetsarbete är en långsiktig investering är det svårt att veta om det är lönsamt för 

företagen att arbeta med hållbarhet och hur det verkligen påverkar företagens resultat 

(Aupperle et al., 1985; Holme och Watts, 2000; Isaksson och Steimle, 2009). Vidare i 

denna studie har lönsamhetsmåtten som skall jämföras med hållbarhetsarbetet valts att 

hämtas två år senare mot när företagen redovisade sitt hållbarhetsarbete just för att få en 

övergripande bild till hur företagets lönsamhet ser ut två år efter att de påvisat sitt 

resultat för hållbarhetsarbete.  

 

2.1.5 Folksams index för ansvarsfullt företagande 

Folksam har sedan år 2006 regelbundet tagit fram ett index som betygsätter företags 

hållbarhetsarbete. Folksams index ligger avgränsat mot det enskilda företagets kunskap 

för att hantera risker avseende miljöpåverkan respektive mänskliga rättigheter. Indexet 

mäter och betygsätter hållbarhetsarbetet bland företag som är noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm (Folksam, 2013). I uppstarten av indexet lämnade Folksam årligen ut en 

sammanställning på företagens arbete kring hållbarhet, vilket gjordes till och med 2009. 

Därefter sammanställs indexet över två år och lämnas i regel ut vartannat år. Undantaget 

blir 2016 då ett nytt och mer omfattande index håller på att ta form och därför släpptes 

inget index år 2015 (Folksam, 2016). Detta index ger en omfattande bild kring hur 

respektive företags arbete mot hållbarhetsarbete ser ut. Samtidigt som det dessutom tar 

hänsyn till hur företag i högre risk-sektorer arbetar gentemot hållbarhet ger detta en klar 

bild över hur företag inom olika branscher går att jämföra med varandra. Måttet är det 

som ligger till grund för bedömningen av företagens sociala prestation i studien. Indexet 

mäter företagens hållbarhetsarbete och det är de hypoteser som bildats i denna studie 

där sambandet mellan hållarbarhetsarbete och olika lönsamhetsmått undersöks genom 

en rad hypotesprövningar. 
 

Folksams index bygger på offentligt tillgängliga uppgifter från företagen som 

huvudsakligen finns i årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och företagens 

hemsidor. Informationssökningen som Folksam gör täcker även andra källor i form av 

bland annat media, organisationer och myndigheter som har information om företagens 

aktuella uppgifter (Folksam, 2013). Efter insamling av information sker en analysering 

och sammanvägning för att mynna ut i en slutgiltig bedömning kring respektive företags 

hållbarhetsarbete. Syftet med indexet är inte att utgöra en radikal förändring på kort tid 
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eftersom det sällan kan ses stora förändringar från ett år till ett annat. Företagens arbete 

kring de miljörelaterade och sociala aspekterna sker istället ur ett långsiktigt perspektiv 

och förväntas få effekt på en längre sikt. Folksam indexet är uppdelat i två kategorier 

som berör miljön och sociala frågor (Folksam, 2013). Miljöindexet är inriktat mot 

företagens förhållning till miljön utifrån ledning och prestanda. Folksam (2013) har 

delat upp miljöindexet i två huvudområden som täcker miljöledning och miljöprestanda 

inom organisationen. Analysen kring miljöledningen omfattar fem kriterier; miljöpolicy 

och planer, ledningssystem och organisation, extern certifiering, miljöredovisning och 

leverantörsstyrning. Det första kriteriet berör miljöpolicy och planer som värderar 

företagets ambitionsnivå med miljöarbetet. Därefter följer de två kriterierna 

ledningssystem och organisation, och extern certifiering som utvärderar hur väl 

ledningssystemet är implementerat i verksamheten och om det är certifierat mot den 

standard som är av relevans. Till sist bedöms den generella kvaliteten inom företagens 

redovisning kring miljön. Folksam (2016) ser till i vilken utsträckning leverantörerna 

omfattas av ledningssystemet som följs inom verksamheten. 

 

Huvudområde  Kriterier (bedömningsgrund)  
Miljöledning Miljöpolicy & planer 
 Ledningssystem & organisation 
 Extern certifiering  
 Miljöredovisning 
 Leverantörsstyrning  
 
Miljöprestanda 

 
Utsläpp av växthusgaser  

 Energianvändning 
 Verksamhetsspecifika kriterier  

 
Figur 1 Miljöanalysens olika delar (Folksam, 2013).  

 

Den andra delen av miljöindexet analyserar prestanda kring miljön hos företagen. 

Företagen får en möjlighet att visa en bild av sin förmåga att hantera den mest 

väsentliga påverkan av miljön. Det som står i fokus inom denna del är nyckeltal som 

avspeglar företagens miljöprestanda utifrån vad som är aktuellt inom respektive 

verksamhet och bransch. Några av de fokusområden som tas till hänsyn i denna del av 

rapporten är utsläpp av växthusgaser, energianvändning och verksamhetens specifika 

kriterier. Två av de relevanta kriterierna omfattar alla branscher och dessa är 

energianvändningen, de direkta, och indirekta utsläppen av växthusgaser, där 
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verksamhetsspecifika kriterier är anpassade till respektive bransch. I vissa branscher 

med större påverkan gentemot miljön omfattas även utsläpp av miljö- och hälsofarliga 

ämnen till luft, mark och vatten, användning av transporter till och från produktion, 

energi och utsläpp vid produktutveckling, och användningen av farliga ämnen i 

produktionen.  

 

Den sista delen som Folksam (2013) berör i sammanställningen av sitt index är en 

analys av de mänskliga rättigheterna. I denna del utvärderas hur företagens redovisning 

kring hur verksamheterna agerar för att främja mänskliga rättigheter inom 

organisationen. Företagen bedöms enligt Folksam (2013) genom en övergripande analys 

av uppförandekoder, implementerings- och verifieringssystem för företagens policys. 

 

Huvudområde  Kriterier (bedömningsgrund) 
Anställda Hälsa & säkerhet 
 Diskriminering  
 Associationsfrihet 
 Arbetstid & löner  
 Barnarbete 
 Tvångsarbete 
 
Samhället 

 
Verksamhetsrelaterat socialt ansvar 

 Korruption 
 
Leverantörer  

 
Uppförandekod 

 Ledningssystem och planer  
 Redovisning  
 

Figur 2 Analys av mänskliga rättigheter (Folksam, 2013).  

 

Denna del i indexet delas upp genom tre huvudområden som utgör tre av de viktigaste 

intressenterna för företaget. Det första huvudområdet är hur företaget utnyttjar anställda. 

Global Compacts principer och OECD:s riktlinjer utgör grunden för dessa kriterier som 

omfattar hälsa, säkerhet, diskriminering, associationsfrihet, arbetstider och löner. I vissa 

av branscherna har dessutom en utvärdering över barn- eller tvångsarbete utförts. Den 

andra delen av analysen kring mänskliga rättigheter behandlar företagens påverkan på 

samhället. Dessa kriterier är av betydande karaktär eftersom detta bedömer företagens 

beredskap mot att drabbas av korruption. Verksamhetsrelaterade kriterier såsom 

förankring av företagets verksamhet i lokalsamhällen berörs även inom detta kriteriet. 
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Det sista kriteriet berör aspekter kring konsultationer vid väsentliga förändringar inom 

verksamheten och kunskapsöverföring. För utvalda branscher tar man även hänsyn till 

hur företaget utformar sitt arrangemang kring säkerhet inom verksamheten som 

därigenom påverkar samhället. Den sista delen visar hur företaget agerar för att främja 

de mänskliga rättigheterna inom leden från leverantörerna. Här står företagens 

uppförandekoder tillsammans med system som handlar om implementering och 

verifiering i fokus. Inom vissa branscher tar Folksam (2016) dessutom fram kriteriet 

som heter företag. Detta kriterium anses relevant för vissa tjänsteproducerande företag 

där det är svårt att urskilja en tydlig grupp av huvudleverantörer. Exempel på denna typ 

av branscher är IT- och finansbranschen. 

 

Folksam (2013) sammanställer sedan den insamlade informationen genom att tilldelas 

poäng för varje kriterium som undersökningen omfattar. Om alla eftersökta 

komponenter har kunnat identifieras i rapporteringen erhålls full poäng. För många 

företag gäller det att redovisningen även förbättrar indirekt genom att visa att man har 

policy, ledningssystem och program. I de nämnda fallen fördelas även poäng ut och ett 

exempel på en liknande komponent kan vara en mer detaljerad redovisning av 

energianvändningen över tid (Folksam, 2013). Vidare i denna studie kommer måttet att 

användas som definition av företagens sociala prestation eftersom det, som tidigare 

nämnt, är det index som är tillräckligt omfattande och offentligt vid mätning av 

hållbarhetsarbete inom Sverige (Hassel et al., 2005).  

 
2.2 Teoretisk referensram   
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram och beskriver vilka 

redovisningsteorier vi funnit grunden i till vår studie. De teorier som tagits upp är 

legitimitetsteorin och intressentteorin.  

 
2.2.1 Motivering till valda teorier 

Tidigare forskning har benämnt hur forskarnas förhållningssätt i studierna varierat och 

hur det inte finns någon tydlig förklaring till varför företag faktiskt har valt att redovisa 

de siffror som tas upp i redovisningar (Coetsee, 2010). Sharma (2013) argumenterar 

motsatsen och förklarar hur det finns flera olika teorier som fokuserar på varför företag 

använder sig av en viss typ av redovisning. Vidare förklarar Sharma (2013) hur 
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teorierna varierar och hur omfattningen är olika stor men att alla teorier på ett eller 

annat sätt ger en tydlig bild över hur företaget tar ett ansvar gentemot samhället.  

Dessa påståenden stärks av Khan, Lew och Park (2015) och Porter och Kramer (2011) 

som förklarar hur forskare på senare tid har ett intresse till att förklara och förstå 

företagens samhällsansvar. I och med det ökade intresset hos forskare ökar även antalet 

studier kring företagens samhällsansvar. Khan et al. (2015) beskriver hur företagens val 

av rapportering kring det icke finansiella ökar i takt med samhällets utveckling kring 

miljön för att hela tiden uppfattas som legitima. Även Porter och Kramer (2011) 

bekräftar att företagen vill uppvisa sin legitimitet gentemot samhället och därav behöver 

redovisa sitt arbete kontra samhället. 

 

Andra teorier har istället fokus kring intensiteten av motstridiga förväntningar, och krav 

från samhället om miljöarbetet och hur företagen bör agera. En förklaring till hur 

företagens hållbarhetsarbete bör anpassas är enligt Macve och Chen (2010) företagens 

förmåga att lyckas anpassa sig efter de miljömässiga och ekonomiska mål som är 

uppsatta. Företagen skall kunna visa sin strategiska inriktning mot ansvaret kring det 

sociala och det miljömässiga. Folksam index har i sin analys tagit fram information som 

visar just denna typ av hållbarhetsarbete och ger en tydlig bild över hur företag arbetar 

utifrån ovanstående områden i en svensk kontext. Tagesson, Blank, Broberg och Collin 

(2009) förklarar hur intressentteorin kan användas och förklara händelser som påverkar 

redovisningen och vilka siffror som verkligen tas upp i företagens redovisningar. 

Utifrån ovanstående och tidigare forskning inom olika teorier har en mer omfattande 

och djupare analys av legitimitetsteorin och intressentteorin legat som grund för detta 

arbete.   

 
2.2.2 Legitimitetsteorin 

Enligt Tagesson et al. (2009) är legitimitetsteorin en redovisningsteori med positivistiskt 

synsätt som har sin grund i den okunskap som finns kring lagar och regler inom 

rapporteringen av miljön. Teorin används bland annat för att undersöka varför 

traditioner har utvecklats på det sätt de verkligen har (Tagesson et al., 2009). Vidare 

konstaterar O’Donovan (2002) hur legitimitetsteorin har sitt ursprung ur organisationens 

legitimitet. O’Donovan (2002) beskriver hur företag står i behov att anpassa sig till de 

sociala förväntningar som samhället konstruerar kring hur en verksamhet borde nyttjas. 

Detta för att kunna behålla sin legitimitet som verksamhet. Farache och Perks (2010) 
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beskriver hur kopplingen mellan legitimitetsteorin och företagens samhällsansvar i form 

av CSR har ett starkt samband. Företagens ansvar och strategier gentemot hur samhället 

skall uppfatta verksamheten är huvudfokuseringen och genom redovisningen av 

företagens samhällsansvar ges en övergripande bild. Företagens vilja att uppfattas som 

legitim är en bidragande grund till varför verksamheterna rapporterar hållbarhet 

(Farache och Perks, 2010). Författarna förklarar vidare hur förväntningarna inom olika 

branscher skiljer sig åt. Företag inom branscher med stor påverkan mot miljön förväntas 

ha en mer omfattande redovisning gentemot företag i en bransch som inte har lika stor 

miljöpåverkan (Farache och Perks, 2010). 

 

Gap i likviditeten är också något som kan förekomma enligt Wartick och Mahon 

(1994). Författarna förklarar detta genom tre punkter som de tar upp i sin studie. Det 

första är enligt Wartick och Mahon (1994) om företagets finansiella prestation förändras 

samtidigt som samhällets syn på hur hållbarhetsarbete skall förbli densamma, kan en 

tvist uppstå där företagens faktiska prestation skiljer sig mot samhällets förväntningar. 

Den andra punkten som kan leda till ett gap är om samhällets förväntningar på 

företagens hållbarhetsarbete förändras samtidigt som företagens faktiska arbete 

fortsätter som tidigare. Enligt Wartick och Mahon (1994) är den tredje och sista risken 

till att ett gap skulle kunna uppstå om både företagens resultat och samhällets 

förväntningar förändras samtidigt som företagens riktning och utveckling blir olik och 

skapar otydlighet, vilket bidrar till gapet.   

 

 
Figure 3 Issues/events and corporate legitimacy (O’Donovan, 2002)  

 

Figuren ovan förklarar hur legitimitet hänger ihop med samhällets normer och 

förväntningar. O´Donovan (2002) förklarar hur området vid X är det optimala området 

för företagen. Inom X är företagens faktiska arbete och samhällets förväntningar nästan 
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lika, vilket leder till ett litet legitimitetsgap. Medan Y och Z istället beskrivs som 

samhällets förväntningar och företagens faktiska arbete och aktivitet (O´Donovan, 

2002). Enligt Deegan (2002) kan företag som kontinuerligt arbetar med att upprätthålla 

ett bra hållbarhetsarbete få en ökad legitimitet. Tidigare forskning har visat tendenser 

till hur miljöpåverkan används som en variabel som ger en överblick av företaget. 

Dragomir (2011) och Ljungdahl (1999) förklarar hur miljöinformation är en viktig 

faktor inom legitimitetsteorin. Informationen om miljön ligger enligt författarna till 

grund för det ansvar som företagen behöver ta kontra företagets intressenter och 

samhället. Dragomir (2011) och Ljungdahl (1999) beskriver hur företaget ses som ett 

legitimt företag gentemot samhället. Det är därför viktigt för företagen att upprätta sin 

information kring miljöarbete för att upprätthålla den legitima synen som företaget har 

bland företagets intressenter.  

 
2.2.3 Intressentteorin 

Intressentteorin, som i många sammanhang kallas ”Stakeholder theory” är en 

positivistisk redovisningsteori. Donaldson och Preston (1995) förklarar hur företagens 

behov av intressenter är ett självklart påstående och något som får allt större 

uppmärksamhet i dagens samhälle. Denna teori grundar sig precis som Freeman (1984) 

förklarar i hur företagen ansvarar gentemot intressenter och hur de påverkar företagens 

lönsamhet. Ansvaret berör en stor del olika intressenter och innefattar både ansvaret på 

lång som kort sikt. Vidare förklarar Freeman (1984) hur företag som tar ett tydligt 

ansvar mot intressenter blir mer lönsamma än andra företag. I samband med att Freeman 

(1984) utvecklade intressentteorin har teorin fått allt större uppmärksammande i tidigare 

forskning. Clarkson (1995) menar att en stor del av den forskning som gjorts inom 

denna teori är vidare utvecklade modeller som har sin grund i den litteratur som 

Freeman (1984) tagit fram. De nya modeller och ramverk har medfört att uppfattningen 

kring intressentteorin är skild från varandra (Donaldson och Preston, 1995). 

Intressentteorin har en liknande grund som legitimitetsteorin där även denna teori ser en 

verksamhet som en del i ett större socialt system (Deegan och Unerman, 2011). 

Intressentteorin och legitimitetsteorin bör inte handskas som två separata teorier utan 

mer som supplement till varandra. Den slående skillnaden teorierna emellan är synen på 

hur företagsverksamheten bör utformas (Deegan och Unerman, 2011).  
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Ansoff (1965) var den förste att använda termen intressentteori i utformningen av 

arbetet inom företaget. Ett viktigt mål för företaget var att uppnå förmågan att balansera 

de motstridiga kraven från olika intressenter inom företaget. Intressenterna inom 

verksamheten delas in i två olika falanger som täcker de primära och de sekundära 

intressenterna. Med primära intressenter menar Clarkson (1995) de personer eller 

grupper som har direkt koppling till företaget likt aktieägare, anställda, investerare, 

leverantörer eller kunder. Den andra och mer omfattande gruppen består av de 

intressenter som kan komma att påverkas av verksamhetens processer utan att direkt 

vara engagerade. Clarkson (1995) benämner dessa som de sekundära intressenterna för 

företagen. Primära intressenter är direkt kopplade till företagen och det är därför viktigt 

att företagen visar sitt ansvar mot dem samtidigt som de sekundära intressenterna kan 

påverka företagens lönsamhet. Sekundära intressenter i form av till exempel media kan 

enkelt påverka samhället och ge företaget en negativ uppfattning i samband med 

företagens åsikter och påverkan. Enligt Freeman (1984) har dessa två intressentgrupper 

en väsentlig roll när det gäller företagens prestation. 

 

En stor del av tidigare forskning behandlar relationen mellan företagens 

hållbarhetsarbete och företagens lönsamhet. Enligt bland annat Cornell och Shapiro 

(1987) finns det ett positivt samband mellan dessa variabler och hur de har sin 

förankring i intressentteorin. Däremot finns många olika tolkningar av hur 

intressentteorin är utformad. Deegan och Unerman (2011) beskriver hur intressenterna 

istället delas in i två huvudgrupper med olika ändamål. Den ena gruppen är 

managementbaserad medan den andra är mer åt det etiska eller normativa hållet. 

Deegan och Unerman (2011) förklarar hur intressenter skall behandlas på samma villkor 

oavsett hur ställningen till företaget ser ut. Samtidigt förklarar Deegan och Unerman 

(2011) hur den mer managementbaserade gruppen fokuserar kring framstående parter 

till företaget. Nedan ses en illustrering av hur intressentteorin fungerar (Freeman, 1984).   
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Figure 4 Illustrerar intressentteorin (Freeman, 1984, s.55) 

 

2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer en sammanställning av tidigare forskningsresultat som 

analyserat relationen och sambandet mellan företagens hållbarhetsarbete och dess 

lönsamhet presenteras. Dessutom kommer en resumé kring relationen mellan företagens 

sociala prestanda och finansiella prestationer att tas upp. 

 

2.3.1 Sambandet mellan CSR och lönsamhet 

Företag och organisationer världen över har enligt Arlow och Gannon (1982) länge 

fokuserat på CSR och dess samband till ekonomisk effektivitet och lönsamhet. 

Författarna belyser dock att CSR är försumbart gentemot företagens andra mål som i 

första hand är av ekonomisk art. Cochran och Wood (1984) menar att måtten på 

lönsamhet har fler riktningar och delas därför in i två huvudkategorier, investerarnas 

avkastning och den bokföringsmässiga avkastningen. Enligt Cochran och Wood (1984) 

är det därför fler aspekter som påverkar huvudkategorierna och inte minst varandra och 

dess finansiella resultat.   

 

Arlow och Gannon (1982) belyser hur varierande svar från näringslivet baseras på 

vilken typ av marknad företaget är aktivt på, men även företagets storlek. Aupperle, 

Carroll och Hatfield (1985) menar att olika studier har utvecklat varierande resultat. 

Författarna menar att många studier bevisar att det faktiskt existerar ett samband mellan 
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CSR och lönsamhet. Sambanden mellan de två variablerna är tydligt beroende på hur 

studien är utformad. Huruvida det finns ett samband mellan dessa variabler eller inte är 

en viktig fråga för företagsledningen (Cochran och Wood, 1984). Författarna hävdar att 

om vissa åtgärder tenderar att ha ett negativt samband med det finansiella resultatet, bör 

företagsledningar vara försiktiga inom dessa områden. Vidare förklarar Cochran och 

Wood (1984) att om det istället kan påvisas ett positiv samband bör företagsledningen 

fortsätta att bedriva verksamhet med ökad kraft men även undersöka de bakomliggande 

orsakerna till sambandet och sedan utveckla de. Aupperle et al. (1985) anser dock att en 

svag metodologisk studie riskerar att bidra till att resultatet blir missvisande och inte bör 

betraktas som ett exempel till vidare forskning eller i en verksamhet. Därför är det 

viktigt att forskningen bedrivs utifrån hög generaliserbarhet och trovärdighet (Aupperle 

et al., 1985).  

 

Arlow och Gannon (1982) förklarar många olika faktorer som kan påverka sambandet 

mellan CSR och lönsamhet. Studien ger inget stöd för ett positiv samband mellan CSR 

och ekonomisk lönsamhet. Författarna belyser att resultatet kan bero på en större faktor. 

Enligt Arlow och Gannon (1982) kan tiden vara en aspekt för resultatet och 

fördröjningen mellan den tid som CSR uppmätts och den tidpunkt de mäter 

lönsamheten. Vilket kan ge ett missvisande resultat. Vidare anser Arlow och Gannon 

(1982) att det inte finns något samband på kort sikt, varken positiv eller negativ. 

Författarna hävdar däremot att om studien skulle genomföras på ett mer intensivt sätt 

där ekonomiska utvecklingen skulle studeras under en längre period skulle troligtvis 

resultatet blir mer trovärdigt och en rättvis bedömning för sambandet mellan CSR och 

lönsamhet skulle uppstå. 

 

2.3.2 Relationen mellan CSP och CFP 
Relationen mellan företagens sociala prestation och finansiella lönsamhet har under 

årtionden diskuterats flitig utan att något slutgiltigt svar enats bland forskare. Waddock 

och Graves (1997), Preston och O’Bannon (1997) och Martínez-Ferrero och Frías-

Aceituno (2015) anser att det finns ett positivt samband, samtidigt som Ullman, 1985 

hävdar att det är ett neutralt samband mellan dessa två mått. Enligt Hillman och Keim, 

(2001) finns det istället ett negativt samband som uppstår mellan den sociala 

prestationen och lönsamhet inom företagen. Resultaten kan tolkas olika eftersom 

författarna har använt olika variabler och förklarar resultat från olika teorier och 
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perspektiv. Det är den skilda uppfattning om sambanden mellan företagens sociala 

prestation och dess finansiella lönsamhet som väckt intresset kring denna studie och de 

hypoteser som vidare i studien kommer att undersökas.  

 

Enligt Waddock och Graves (1997) har tidigare forskning visat en grundläggande faktor 

till osäkerhet kring sambandet mellan social prestation och lönsamhet. Osäkerheten 

beror på problemet av hur den sociala prestationen bör mätas. Författarna förklara att på 

senare tid har oberoende tjänster dykt upp som utvärderar företag och sociala prestanda 

inom ett brett spektrum av sociala aktiviteter. Waddock och Graves (1997) kunde med 

hjälp av en förbättrad CSP-index hitta kopplingar mellan de ekonomiska resultaten och 

de sociala resultaten. Både när den sociala prestationen mättes som en beroende- och en 

oberoende variabel. De beskriver vidare hur ett väl utfört arbete med ansvar mot det 

sociala kan resulterar i en högre lönsamhet. Waddock och Graves (1997) belyser 

däremot i sin studie att företag kan befinna sig i olika ekonomiska situationer. Alla 

företag har inte de resurserna som krävs för att investera i socialt ansvar. Vidare 

förklarar författarna att de företag som har starka resurser och kan planera för en längre 

period istället kan investera i företagets sociala ansvar. Orlitzky et al. (2003) stärker 

detta resonemang genom sin meta-analys där de belyser att företagens sociala prestation 

har ett klart positivt samband med lönsamheten och ekonomisk effektivitet. Författarna 

förklarar vidare att förhållandet tenderar att vara dubbelriktad samtidigt som de bevisar 

det positiva sambandet däremellan. Det är bland annat denna meta-analys som vinklat 

formuleringen av de hypoteser som denna studie har som grund. Kring hur det positiva 

sambandet mellan hållbarhetsarbete och specifika nyckeltal inom företagens lönsamhet 

ser ut. 

 

Enligt Waddock och Graves (1997) är det allt fler forskare som anser att det samband 

som uppstår mellan lönsamhet och det sociala ansvaret blir alltmer komplex och 

svårtolkad. Detta eftersom samhället blir allt mer komplext och företagen behöver ta 

hänsyn till fler aspekter än tidigare. Ullman (1985) anser att dessa aspekter har stor 

betydelse till det neutrala sambandet. Författarna förklarar vidare att det är många olika 

aspekter som har betydelse för relationen och behöver därför inte förväntas att en 

positiv eller negativ relation ska uppstå. Detta bekräftas även av McWilliams och Siegel 

(2001) då de anser att allt annat än ett neutralt samband är svårt att bevisa på grund av 

alla de olika faktorer som påverkar mätningen mellan måtten. 
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2.4 Sammanfattning och hypotesuppställning  

Tidigare studier har undersökt relationen mellan CSR, CSP och finansiell prestation. De 

har som nämnts innefattat både en positiv relation (Waddock & Graves, 1997; Preston 

och O’Bannon, 1997) och en negativ relation (Hillman & Keim, 2001). Ullman (1985) 

argumenterar däremot för att det varken uppstår en positiv- eller negativ relation utan att 

det istället uppstår en neutral relation. Eftersom studien är starkt kopplad till 

intressentteorin och legitimitetsteorin ger detta stöd till hur en positiv relation mellan 

hållbarhetsarbete och lönsamhet existerar. I och med detta samband formuleras studiens 

hypoteser enligt följande:  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan ett företags hållbarhetsarbete och avkastning 

på eget kapital.   

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan ett företags hållbarhetsarbete och dess 

avkastning på sysselsatt kapital. 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan ett företags hållbarhetsarbete och dess 

vinstmarginal. 
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3. Metod  

 
I denna del av studien beskrivs och förklaras de strategival som har legat till grund för 

forskningsprocessen. Det följs upp av en utförlig beskrivning kring hur insamling och 

analys av data och empirin har genomförts. I slutet av detta kapitel kommer en 

reflektion över hur metoden utformats genom ett kritiskt förhållningssätt. 

Kvalitetsbegreppen reliabilitet, validitet och replikerbarhet kommer även att diskuteras 

överskådligt och förklaras hur dessa tagits till hänsyn i denna studie.  

 
3.1 Studiens positionering 

Studien kommer undersöka tre hypoteser som sedan kommer besvara de 

frågeställningar som studien omfattas av. Valet av ett positivistiskt synsätt baseras på 

tidigare forskning och dess studier kring CSR-rapportering men även de samband som 

har kopplats till företagsekonomiska aspekter (Ingram och Frazier, 1983; Preston, 

1978). Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan hållbarhetsarbete och de 

noterade företagens finansiella prestation i form av specifika nyckeltal. För att 

genomföra denna studie på bästa möjliga sätt anser vi att valet av ett positivistiskt 

synsätt var de mest relevanta. Studien vill söka samband mellan de olika variablerna 

och sedan förklara utifrån teorin om det har ett samband med företagens finansiella 

resultat. Studiens hypoteser är utformade från tidigare forskning som sedan vill bidra till 

ny kunskap inom ämnet (Patel & Davidson, 2011; Jacobsen, 2002). På grund av egna 

mättningar med finansiella nyckeltal blir studiens resultat nyskapande och bidrar till en 

objektiv studie, forskare kan inte påverka det slutgiltiga resultatet. 
 

3.2 Metodval 
I studien har ett beskrivande och förklarande förhållningssätt legat som grund. Preston 

(1978) förklarar detta som ett deskriptivt förhållningssätt som har genomförts med hjälp 

av en kvantitativ metod som analyserats med utgångspunkt från tidigare forskning. 

Genom den datainsamling som utförts har information hämtats fram från både 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter gällande respektive företag som är noterat på 

Nasdaq OMX Stockholm.  
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Tidigare forskning inom den kvantitativa forskningsdesignen har undersökt ett stort 

antal enheter som berörs av framtagna frågeställningar (Jacobsen, 2002). I studien har 

frågeställningar utformats kring företagens finansiella lönsamhet. Den empiriska data 

som samlats in till denna studie kommer från företag som var noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm under 2013. Folksam index (2013) som vidare i denna studie kommer 

operationaliseras som måttet på hållbarhetsarbete är, som tidigare nämnt i arbetet, den 

offentligt mätbara data som visar den mest omfattade bilden.  Detta populationsurval 

kommer att generera data från 226 företag. Vilket ökar trovärdigheten och 

generaliserbarheten i det resultat som tas fram. Vidare nämner Jacobsen (2002) hur den 

kvantitativa ansats som tagits kan vara till fördel då hypotesprövningarna behandlas på 

ett tydligt sätt vilket kommer förklaras senare i studien.  

 

Denna studie kommer att använda sig av en tvärsnittsdesign eftersom att flera 

observationer kommer att behandlas vid en angiven tidpunkt (Bryman och Bell, 2013). 

Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) hur studier med empiriska data som samlats in 

från flera olika källor, men en och samma tidpunkt ofta tillämpar en design likt 

tvärsnittsdesignen. Vid tidigare studier som utför liknande prövningar har även där ett 

kvantitativt förhållningssätt tillämpats med tvärsnittsdesign som forskningsdesign.  

 

3.3 Tillvägagångssätt  
Syftet med denna forskningsstudie är att få en överblick av hur svenska företags 

hållbarhetsarbete kan ha ett samband med respektive företags lönsamhet. Syftet är att 

jämföra hur hållbarhetsarbete, presenterat med Folksams index, kan ha ett samband för 

lönsamhet hos företagen. Företagens lönsamhets har i tidigare forskning diskuterats 

genom många olika mått. I denna studie har lönsamhetsmåtten valts att presenteras 

genom redovisningsmått i form av avkastning på eget kapital, vinstmarginal och 

avkastning på sysselsatt kapital (Flammer, 2015; Waddock och Graves, 1997).   

  

I inledningen av denna studie presenteras en sammanfattning av tidigare forskning som 

rör hållbarhetsredovisning i form av CSR och finansiella prestationer. Problematisering 

mynnar sedan ut i en mer djupgående del av hållbarhetsarbete där finansiella lönsamhet 

kan mätas på olika sätt. Även hur hållbarhetsarbete har ett samband med företagens 

finansiella lönsamhet diskuteras med förankring i tidigare forskning. I den praktiska 
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referensramen beskrivs nyckelområdena inom denna studie utförligt där de data som 

använts kommer från tidigare forskning. Avsnittet följs sedan upp av en teoretisk 

referensram där fokuseringen ligger på två olika redovisningsteorier. De teorier som 

berörs i denna studie är intressentteorin, även kallad ”Stakeholder theory” och 

legitimitetsteorin. Teorierna har en tydlig koppling till denna studie och i tidigare 

forskningen kan en tydlig koppling mellan dessa två teorier och hållbarhetsredovisning 

knytas ihop. Därefter kommer ett avsnitt som förklarar hur tidigare forskning har 

studerat lönsamheten och hur den ser ut hos företag utifrån det hållbarhetsarbete som 

används. 

 
3.4 Datainsamling 

Bryman och Bell (2013) beskriver olika metoder för datainsamling och de två 

grundläggande metoderna är primär och sekundär datainsamling. Vidare förklarar 

Bryman och Bell (2013) hur sekundärdata samlar in information utan egen tolkning 

vilket kan göras utifrån årsredovisningar och andra företagsrapporter. Insamling av 

primärdata är istället en metod där forskaren samlar in information och sedan tolkar den 

insamlade data. Detta kan bland annat ske via observationer eller en 

surveyundersökning. Insamlingen av information kring lönsamhet i studien kommer 

övergripande från de noterade företagens årsredovisningar samtidigt som informationen 

kring hållbarhetsarbetet är framtaget via Folksams index (Folksam, 2013). Vissa 

specifika data kring de finansiella nyckeltal och variabler som har använts i studien är 

hämtade från Avanzas aktielista (Avanza, 2016). Den empiriska data i denna studie 

kommer från sekundär datainsamling där en egen tolkning av data elimineras och ger en 

hög trovärdighet. 

  

3.5 Population och bortfall 
Studien har fokuserat på företag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och som 

redovisar hållbarhetsarbete i form av Folksam index (2013). Valet att använda sig av 

dessa företag i studien grundar sig i att samtliga företag har ett ansvar mot samhället och 

att de verkar på en offentlig marknad. Populationen kommer att bestå av företag som 

var noterade på Nasdaq OMX Stockholm år 2013 i samband med att Folksam (2013) 

släppte sin senaste upplaga av indexet. Detta för att kunna jämföra företagens 

hållbarhetsarbete med de lönsamhetsmått som står i centrum hos de utvalda företagen. 

Informationen kring företagens finansiella lönsamhetsmått hos populationen hämtas 
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ifrån årsredovisningar från 2015. Detta för att se hur lönsamheten i företagen har 

påverkats under en längre tidsperiod än ett år. När populationen skulle tas fram 

inhämtades information om vilka företag som var listade på Nasdaq OMX Stockholm år 

2013 från Nasdaq OMX Stockholm och detta gav oss en population på 226 företag som 

redovisade sitt hållbarhetsarbete (Folksam, 2013). Valet av att studera ett stort antal 

företag ligger i att generaliserbarheten i studien skall vara hög. Därigenom kan ett 

övergripande resultat dras hos samtliga företag som är noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm. Precis som Bryman och Bell (2013) nämner är det viktigt att ha ett stort 

antal observationer vid generalisering.  

  

I denna studie visar insamlingen av företag att 226 redovisar hållbarhetsarbete och har 

bedömts av Folksam. De företag som inte har redovisat ett resultat om hållbarhetsarbete 

inom årsredovisning eller i andra externa rapporter drar vi slutsatsen att företagen inte 

har redovisat sitt arbete mot hållbarhet. I denna studie kommer populationsurvalet att 

begränsas till de 226 företag som har redovisat sitt hållbarhetsarbete. Bortfallet i studien 

kommer att uppgå till 25 företag. Bortfallen uppkommer på grund av att vissa företag 

inte har fullständig redovisning på de variabler som används i studien, samt att vissa 

företag har avnoterats, eller har noterats på en annan börs.  

 
Table 1.  Studiens population och bortfall 

Studiens population och bortfall  
Studiens population  226  
Företag som utesluts på grund av ofullständiga data 13 

Företag som inte är listade på OMX Stockholm 2015.  12 

Populationsurval  201  

 

3.6 Operationalisering 

Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger ett samband mellan företags 

hållbarhetsarbete och företags lönsamhet. Studien kommer därför använda tre olika 

typer av variabler för att besvara syftet. Dessa tre variabler består av oberoende-, 

beroende- och kontrollvariabler. Med hjälp av dessa kommer en rad olika statistiska 

undersökningar att göras där sambandet mellan respektive variabel kommer studeras 

och på så sätt lyckas analysera om det finns ett samband mellan hållbarhetsarbete och de 
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finansiella resultaten. För att verkligen kunna mäta de data som ligger till grund i 

studien är det viktigt att transformera denna till mätbara data. Enligt Bryman och Bell 

(2013) är det högst relevant med en tydlig utformning av variablerna och hur de står sig 

genom en operationalisering. Nedan vill en mer djupgående förklaring till studiens tre 

olika typer av variabler ske.  

 

3.6.1 Mätning av den beroende variabeln 

Den beroende variabeln som studien omfattar är lönsamheten hos företag. Lönsamheten 

kommer i denna studie att mätas djupare med hjälp av nyckeltalen avkastning på eget 

kapital, avkastning på sysselsatt kapital och vinstmarginal. Dessa tre beroendevariabler 

vill stå som grund för hypoteserna och prövning av dessa. (Waddock och Graves, 1997; 

Margolis och Walsh, 2003; Flammer, 2015).  
 

Nyckeltalet avkastning på eget kapital beskriver hur verksamhetens avkastning under 

året på ägarnas insatta kapital ser ut. Avkastning på eget kapital kan hjälpa investerare 

att avgöra om det är av värde att investera i företaget eller inte. Det är även ett 

användbart verktyg för att jämföra lönsamheten mellan företag på samma marknad.  

 

Avkastning på eget kapital = Resultat ÷ Eget kapital 

 

Det finns olika typer av mått för att mäta marginaler inom företag. Flammer (2015) och 

Blomgren (2011) förklarar vikten av att företag mäter marginaler för att behålla och 

förbättra sin verksamhet. Flammer (2015) beskriver vidare hur de vanligaste måtten 

inom företag är bruttovinstmarginal, vinstmarginal och nettovinstmarginal. Ett av de 

marginalmått som vi har valt att disponera i denna studie är vinstmarginalen. Vi anser 

att vinstmarginalen är ett av de mått som bäst kan tillämpas i denna studie där nyckeltal 

för lönsamhet skall identifieras. Detta nyckeltal beskriver relationen mellan företagens 

kostnader och intäkter och visar vinsten i procent av företagens försäljning. Enligt 

tidigare forskning är detta ett bra mått på företagens lönsamhet där storleken på 

företaget inte har någon påverkan, men är ganska oprövat inom en svensk kontext. 

(Flammer, 2015) 
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Vinstmarginal = (Försäljning - Kostnad) ÷ Försäljning 

 

Det tredje nyckeltal vi har valt att analysera i denna studie är avkastning på sysselsatt 

kapital. Detta avkastningsmått anger företagets lönsamhet i förhållande till externt 

finansierat kapital och eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital tar hänsyn till 

samtliga skulder, men i denna studie är det av större vikt att se till det finansierade och 

egna kapitalet. Adeyene och Ahmed (2015) benämner avkastning på sysselsatt kapital 

som ett bra mått på lönsamhet i samband med investeringsbedömningar. Måttet visar att 

ett högt värde talar om att avkastningen på satsade pengar är god, vilket leder till en 

ökad lönsamhet för företaget. Detta är ett mått som saknas inom en svensk kontext 

vilket leder till ett gap, då det är väl anpassat mått när lönsamheten inom företag skall 

mätas (Adeyene och Ahmed, 2015).     

 

Avkastning på sysselsatt kapital = rörelseresultat + finansiella intäkter i % av 

sysselsatt kapital.  

 

I studien kommer nyckeltalen för lönsamhet vidare att vara den beroende variabeln 

eftersom vi vill se hur dessa påverkas utifrån företagens hållbarhetsarbete. Den 

beroende variabeln kommer att analyseras i regressionsanalyser som dessutom kommer 

att bestå av oberoende-, kontroll- och dummyvariabler. 

 

3.6.2 Mätning av den oberoende variabeln 

I denna studie används Folksam index som en oberoende variablerna och kommer 

tillsammans med den beroende variabeln och kontrollvariablerna generalisera ett 

resultat. Företagens hållbarhetsarbete varierar mycket mellan varandra både i utförande 

och rapportering.  

 

I omvandlingsfasen från rapportering till mätbara data har denna studie fokuserat på att 

mäta arbetet kring hållbarhet med hjälp av Folksams rapport ”Index för ansvarsfullt 

företagande”. Rapporten som har publicerats regelbundet från 2006, analyserar och 

bedömer företag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Tillhörigheten innefattar 

företag som är noterade på Small, Mid och Large Cap (Folksam, 2013). Folksam har 

som mål med denna rapport att få en övergripande anblick och ge en bedömning av hur 

företagen arbetar gentemot de hållbarhetsfrågor som finns i dagens samhälle. Materialet 
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som ligger till grund för analysen är inhämtad från offentliga handlingar såsom 

årsredovisningar, hemsidor och andra externa rapporter (Folksam, 2013). Vid sidan av 

denna datainsamling analyserar Folksam dessutom information som kommer från källor 

som exempelvis internationella organisationer, medier eller myndigheter. Detta ger en 

hög trovärdighet i indexet som Folksam ger ut och stärks av vad Bryman och Bell 

(2013) beskriver kring trovärdigheten i mätningar. Grunden i Folksams index ligger 

inom två olika dimensioner som består av miljö och mänskliga rättigheter (Folksam, 

2013). De respektive dimensionerna bedöms utifrån en skala från 0–7 där 7 är det 

högsta resultatet. Folksam (2013) ger resultatet utifrån de kriterier (Se tabeller i 

teoridelen) som ligger till grund för indexet. Efter respektive dimensions sammanställda 

resultat adderas dessa ihop och ett medelvärde tas fram utifrån varje huvudområde. 

Vilket ger företagen en möjlighet att åstadkomma ett resultat mellan 0–14 sett till hur 

väl företaget jobbar gentemot hållbarhet.  

 

Enligt tidigare forskning är tillvägagångssättet för att operationalisera hållbarhetsarbetet 

till mätbara data korrekt. Det stämmer överens med hur forskare har gjort i tidigare 

forskning inom ämnet (Mahoney och Roberts, 2007; Griffin och Mahon, 1997). 

Tidigare tillvägagångssätt och tidigare forskning ligger som grund för studiens 

operationalisering av korrekt mätbarhet av hållbarhetsarbete.  

 

3.6.3 Kontrollvariabler 

En av anledningarna till att kontrollvariabler används i statistiska undersökningar är att 

undvika och upptäcka eventuella spuriösa samband. Sundell (2012) förklarar genom att 

beskriva hur två variabler inom en regressionsanalys kan samverka och grundas i ett 

spuriöst samband. För att undgå problem vid eventuella resultat används istället 

kontrollvariabler för att upptäcka eventuella kausala samband och effekter (Sundell, 

2012). Även författaren Johansson Lindfors (1993) lägger vikt vid betydelsen av att 

använda sig av kontrollvariabler. Detta görs för att upptäcka de störande variablerna i 

mätningarna. Med andra ord de variabler som kan ligga till grund för att påverka 

resultatet som kommer fram i mätningarna. Johansson Lindfors (1993) menar att 

uteslutandet av kontrollvariabler tenderar att ge felaktiga resultat gentemot den 

empiriska data som har samlats in. Studien har som syfte att upptäcka sambandet mellan 
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hållbarhetsarbete och företagens lönsamhet och därför är av stor betydelse att inkludera 

kontrollvariabler för att resultatet skall bli tillförlitligt.   

 

I studien kommer kontrollvariablerna att bestå av två huvudvariabler som sedan mynnar 

ut i mer specificerade variabler. Kontrollvariablerna är framtagna utifrån tidigare 

forskning där liknande variabler använts som kontrollvariabler (bland annat Waddock 

and Graves, 1997; Makni, Francoeur och Bellavance, 2009). Storlek är ett riskmått som 

är tydligt förekommande i tidigare forskning (Waddock och Graves, 1997; Makni et al., 

2009; Griffin och Mahon, 1997). I studien kommer riskmåttet storlek att utgöras av 

omsättning i företagen. Riskmåttet nyttjas i tidigare studier och går inom kriterierna för 

vad en kontrollvariabel behöver innefatta (Bryman och Bell, 2013). I tidigare forskning 

har olika typer av riskmått använts för att ge en högre trovärdighet i studiens resultat 

(Makni et al. 2009; McWilliams och Siegel, 2000; Waddock och Graves, 1997). Risken 

bedöms utifrån olika typer av riskmått och kan fokusera på den finansiella, den 

operativa eller den systematiska risken. I denna studie har riskmått som berör två typer 

av risk använts för att tillförlitligheten i studien skall vara hög, De riskmått som använts 

omfattar den systematiska och den finansiella risken. Makni et al. (2009) har i sin studie 

använts sig av bland annat beta. Även skuldsättningsgraden har använts i tidigare 

forskning när ett företags risk skall tillämpas. McWilliams och Siegel (2000) och 

Barnett och Salomon (2012) förklarar dessutom hur skuldsättningsgraden beräknas som 

kvoten från företagets totala skuld och dess eget kapital. Det har bidragit till valet av att 

dessa två mått kommer att användas i studien vid mätning av risk.  

 

I studien har dessutom företagens utmärkande sektor valts som kontrollvariabel. Detta i 

och med att tidigare forskning har visat tendenser till att ett företags sektor påverkar hur 

arbete kring hållbarhet utförs och hur företagets lönsamhet influeras. I denna studie har 

sektoruppdelningen utgått från Avanzas sektorindelning som har sin grund i GICS:s 

sektorindelning och består av sektorerna: material, dagligvaror, energi, finans och 

fastighet, hälsovård, industri, informationsteknik, sällanköpsvaror, telekom och 

kraftförsörjning. När regressionsanalyserna vidare utförs har dessa sektorer nyttjats som 

dummyvariabler. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kommer dummyvariabler, även 

kallat binära variabler, tilldelas ett värde av 0 eller 1 beroende på vilken sektor det är 

som mäts. När ett antal dummyvariabler används i en regressionsanalys är det viktigt att 

utesluta en av dessa som då indikeras som en referenskategori bland de övriga 
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dummyvariablerna och i denna analys har kraftförsörjning använts som 

referenskategori.  

 
3.7 Analysmetod 

I studien kommer statistikprogrammet SPSS att användas för att undersöka de data som 

har samlats in. I studien kommer en bivariat analys undersöka eventuella samband 

mellan de oberoende och beroende variablerna för respektive område. Studiens 

tillvägagångssätt för att mäta samband kommer att utgöras av deskriptiv statistik, 

Pearsons korrelationstest och multipel linjär regression.  

 
3.7.1 Deskriptiv statistik  

Deskriptiv statistik, även benämnt beskrivande statistik, är enligt Järpe (2005) lämpligt 

att använda sig av när datainsamlingen är av stor mängd. Detta för att kunna reducera 

informationen och fokusera på de mest betydande data. Järpe (2005) förklarar att 

deskriptiv statistik även är användbart vid en statistisk analys där huvuduppgiften är att 

finna samband och egenskaper som är relaterade till studien. Grinnell och Unrau (2005) 

beskriver att deskriptiv statistik utformas genom både medelvärde och 

standardavvikelser där statistiken visar hur mycket svaren skiljer sig från det 

ursprungliga medelvärdet. I denna studie kommer varje variabel att presenteras och 

förklaras genom medelvärde, standardavvikelse, maximala- och minimala värdet inom 

varje respektive variabel. Genom att en deskriptiv analys kommer att göras i studien ger 

det en djupare fokusering mot det som är väsentligt. Det kommer att behandlas dels via 

hela börsen där en överblick över samtliga företag ur populationen kommer att 

presenteras, samtidigt som det kommer presenteras deskriptiv statistik från respektive 

bransch som finns på Nasdaq OMX Stockholm. I och med denna deskriptiva statistik 

har det blivit möjligt att upptäcka eventuella extremvärden som förekommer i studien. 

Sedan den deskriptiva statistiken gjorts analyserades resultaten och slutsatserna att 

förekommande av att det fanns existerande extremvärden. Därefter analyserades varje 

enskild variabel och generaliserades i en boxplot och i en scatterplot. Detta gjorde det 

möjligt att upptäcka vilka extremvärden som eventuellt skulle kunna komma att 

snedvrida och missvisa de kommande resultaten. För att analysera eventuella 

extremvärden har vi också studerat Cooks distance-test som mäter extremvärdens 

påverkan på modellen i det stora hela. Analysen går ut på att bedöma observationernas 

påverkan gentemot hela populationens värde och utifrån detta avgöra om observationen 
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uppskattas som ett extremvärde eller ej. Den kritiska gränsen uppfylls om värdet på 

Cooks Distance-testet överstiger 1, vilket värdet gör om det förekommer extremvärden.     

 
3.7.2 Pearsons korrelationstest  

Pearson korrelationstest undersöker samvariationen mellan de olika variablerna. Studien 

kommer därför att utforma ett Pearsons korrelationstest för att se hur de olika 

variablerna linjärt samvarierar med varandra. Enligt Byrman och Bell (2013) är 

korrelationskoefficienten, r, antigen positiv eller negativ, detta för att visa vilken 

riktning sambandet har. Koefficientvärdena ligger mellan -1 och +1 där koefficientens 

värde beskriver hur stark den linjära samvariationen är. Författarna förklarar att om 

koefficienten ligger nära 1 belyser det ett starkt samband mellan variablerna. Ligger 

koefficienten mellan 0.20-.35 indikerar det ett svagt samband och under 0.20 indikerar 

det en mycket svag samvariation.  

 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) behöver korrelationen mellan de olika variablerna 

som är oberoende inte överskrida 0,7-0,8 eftersom det anses vara kritiska värden för 

multikollinearitet, som förklaras i avsnittet 3.7.4 nedan. Ett korrelationstest har i studien 

gjorts på samtliga variabler, både beroende, oberoende och dummies, för att studera 

eventuella kritiska nivåer mellan variablerna. Det har gjorts dels genom att analysera 

med hjälp av Pearsons korrelationstest, samtidigt som analysen kring signifikant 

korrelation har studerats. Dessutom har tester för att studera variablernas VIF-värden 

(Variable Indicator Factors) för att upptäcka eventuella kritiska värden kring 

korrelationen har gjorts via SPSS och även här uppstår inga kritiska värden som 

behöver ses över. VIF indikerar hur faktorerna i regressionsanalysen korrelerar med 

varandra. VIF (Variance Inflation Factors) behöver ligga mellan 1 och 2,5 för att 

undvika kritiska värden, medan värden som överstiger 2,5 är kritiska för analysens 

genomförande (Djurfeldt och Barmark, 2009).  

 
3.7.3 Multipel linjär regression  

Enligt Djurfelt och Barmark (2009) har multipel linjär regressionsanalys sin styrka i att 

hantera flera oberoende variabler samtidigt. Eftersom multipel linjär regressionsanalys 

hanterar flera variabler samtidigt kan den beroende variabeln y uppfattas som en 

funktion av konstans i undersökningen. De oberoendevariabeln blir växlande under 
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studiens analys. Studien behandlar fler än två oberoende variabler och därför har en 

multipel linjär regression valts som analysverktyg. Eftersom det ger en tydlig bild över 

vilken effekt de oberoende variablerna har på den beroende.   

 

Lönsamhet = Folksam index + Storlek + Risk1 + Risk 2 + Sektor 

 

Där finansiell prestation mäts i form av lönsamhet. 

Folksam index är de summerade resultaten som sedan leder till test av studiens tre 

hypoteser. 

Storlek= Omsättning i tkr.  

Risk= Måttet består av två definitioner av risk, finansiell och systematisk. Finansiell 

risk beräknas genom skuldsättningsgrad och systematisk risk beräknas genom Equity 

beta.   

Sektor= Sektorstillhörighet från Avanzas aktielista i from av nio sektorer, de är 

utformade till nio dummies. Där sektorn kraftförsörjning har använts som referensram. 

 

3.7.4 Heteroskedasticitet 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) finns det specifika problem i samband med att en 

regressionsanalys illustreras. Ett av de vanligaste problemen som kan uppstå är en 

snedfördelning mellan de inkluderade variablerna. Problemet innebär att variansen hos 

variablerna inte är konstant, vilket innebär att när värdet på en oberoende variabel ökar, 

ökar eller minskar den oförklarade variationen i beroende variabel. Detta kallas för 

heteroskedasticitet och är en skevhet som vill undvikas för att få resultatet tillförlitligt. 

Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver hur problemet kan upptäckas med hjälp av ett 

spridningsdiagram i vilket observationerna visar spridningen sinsemellan. Ett tydligt 

problem med heteroskedasticitet resulterar i felaktiga standardfel, vilket i sin tur kan 

generera en felaktig analys när resultaten studeras (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

Outliers, eller en avvikande observation är en starkt bidragande faktor till att problemet 

med heteroskedasticitet kan uppstå. Djurfeldt och Barmark (2009) förklarar hur risken 

med outliers kan snedvrida ett helt resultat eftersom observationerna kan skilja sig 

mycket från medelvärdet och från övriga observationer. Detta stärker även Flammer 

(2015) som beskriver hur bland annat vinstmarginalen kan variera stort mellan olika 

företag och branscher. I och med detta har denna studie valt att sätta ett maximum, 

respektive minimum-tak för hur mycket observationerna får skilja sig från medelvärdet. 
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De värden som överstiger en variation på mer än tre standardavvikelser har i denna 

studie valts att exkluderas vid körningen av regressionsanalyserna.  

 

3.7.5 Multikollinearitet 

Multikollinearitet är ett förekommande problem när regressionsanalyser skall 

konstrueras. Problemet kan enligt Djurfeldt och Barmark (2009) beskrivas genom en 

stark korrelation mellan de oberoende variablerna i en regressionsanalys. Risken med 

multikollinearitet är att perceptionen kring den modell som använts i modellen blir svag 

eller felaktig. Djurfeldt och Barmark (2009) förklarar vidare hur 

deteminationskoefficienten R, som beskriver variansen hos den oberoende variabeln 

kan återinföras hos variansen i de beroende variablerna. Om multikollinearitet uppstår 

komplicerar det tolkningen av förklaringskraften hos de oberoende variablerna och hur 

denna påverkar regressionens beroende variabel. Till skillnad från heteroskedasticitet är 

multikollinearitet svårt att upptäcka, men med hjälp av statistikprogram likt SPSS, kan 

en separat analys köras för att upptäcka dessa fel. 

 

I studien har detta värde kontrollerats genomgående för att undvika just de ovan nämnda 

problemen vid tolkning av regressionsanalyser. Dessutom har korrelationen analyserats 

med hjälp av Pearsons korrelationsmatris, vilket har minimerat riskerna för 

multikollinearitet inför regressionsanalysens utförande.  

 
3.8 Metodkritik 

Inom denna forskningsdesign kan viss kritik riktas mot den metoden som används vid 

insamling av data. Bryman och Bell (2013) förklarar hur forskare kan använda liknande 

källor för insamling av data eftersom det är lättillgängligt. Dock menar Bryman och 

Bell (2013) att det finns en risk med källor som är sammanställda, vilket kan vara att de 

inte alltid mäter exakt det som behöver mätas. En annan del som ses som en risk med 

denna insamlingsmetod är bortfallet som Bryman och Bell (2013) benämner. Om 

bortfallet blir allt för stort kan resultatet ge en missvisande bild gentemot hur 

verkligheten i populationen egentligen ser ut. Det kan i sin tur bidra till att resultatet inte 

är representativt gentemot den population som studien behandlar. 
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3.8.1 Källkritik 

Eriksson och Hultman (2014) beskriver vikten av att ha ett källkritiskt förhållningssätt 

vid insamling av vetenskaplig teori. Källkritik beskrivs som en viktig nämnare för att 

hålla den insamlande data trovärdig. Vidare förklarar Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2014) hur kritiskt granskande handlar om att bedöma källan och dess reliabilitet. Det är 

viktigt att den är aktuell för det ämne som den skall användas och att trovärdigheten är 

hög. Eriksson och Hultman (2014) förklarar vidare att det ofta förekommer tillfällen där 

den insamlade data har tolkats på ett felaktigt sätt och därför visar en missvisande bild 

av vad som egentligen omnämns. I studien har majoriteten av den insamlade data 

hämtats från vetenskapliga artiklar som är publicerade på Google Scholar och Scopus. I 

dessa två databaser har artiklar som publicerats genomgått “peer reviewed”. Det innebär 

att de är kontrollerade och godkända vilket säkerhetsställer en hög kvalité på den 

empiriska data som ligger till grund för studien. De data som berör respektive företags 

årsredovisningar är inhämtade från databasen Retriever. Även denna databas är 

granskad och kontrollerade vilket säkerhetsställer att det är trovärdig information som 

insamlats.    

 

Vid utformningen av en forskningsansats är ett kritiskt förhållningssätt något att ha som 

grund. Eriksson och Hultman (2015) menar att den kritik som riktas mot den insamlade 

data grundas i tre kriterier, reliabilitet, validitet och relevans. Dessa kriterier ger en 

övergripande bild av att forskningen verkligen mäter det som behövs mätas. Att det 

material som undersöks har ett tydligt samband med den forskningsfråga som är i fokus 

och att studien saknar systematiska fel variationer och är trovärdig. Vidare förklarar 

Eriksson och Hultman (2015) hur den empiriska data som samlats in kan granskas 

utifrån fyra områden som bedömer kvaliteten på källorna. Samtidighet, 

beroendeförhållanden, tendenser och äkthet är områden som behandlar kvaliteten och 

berör sambandet mellan den aktuella handlingen och registreringen (samtidighet), det 

som rör trovärdigheten hos källorna (äkthet), hur källorna är beroende av varandra 

(beroendeförhållanden) och vad som faktiskt berör objektiviteten hos den empiriska 

data (tendenser).  
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3.9 Kvalitetskriterier  
Bryman och Bell (2013) benämner flera viktiga begrepp som behöver tas till 

betänkande när en kvantitativ studie genomförs. De fyra grundbegrepp som används är 

reliabilitet, validitet, replikerbarhet och generaliserbarhet som ligger till grund vid 

bedömning av kvalitén på forskningsstudien.  

 
3.9.1 Reliabilitet 
Bryman och Bell (2013) beskriver hur reliabiliteten i ett arbete genomskådar hur pålitlig 

mätmetoden i studien är, författarna benämner tre betydelser av begreppet. Stabilitet, 

vilket tyder på att måttet över tid är hållbart och inte förändras. Intern reliabilitet innebär 

att den skala eller index studien utformas kring är pålitlig och att indikatorerna är 

relaterade med varandra. Interbedömarreliabilitet betonar vikten av tolkningarna för 

överstämmelsen mellan insamlade data till kategorier. Det finns en risk att tolkningarna 

blir missvisande. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) hur den information som 

samlas in kommer från årsredovisningar eller företagsrapporter. Detta minimerar risken 

att göra egna tolkningar och på så vis komma från den forskningen som studien skall 

beröra. Eftersom majoriteten av informationen är inhämtad från årsredovisningar och 

företagsrapporter anses reliabiliteten i denna studie hög, felaktiga tolkningar är inte 

möjliga vid denna typ av datainsamling.   

 
3.9.2 Validitet  

Enligt Bryman och Bell (2013) är studiens trovärdighet en viktig aspekt och med en hög 

validitet, att det som faktiskt mäts är de som utges för att mätas, indikerar de på att 

studien har en hög trovärdighet. Validiteten beskrivs enligt Denscombe (2004) som ett 

kriterium sett till studien det viktigaste när värderingen av kvalitén sammanfattas. 

Denscombe (2004) förklarar även att grunden för validitet är precisionen i de data som 

insamlas och sedan analyseras och förklaras i en studie.   

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att validitet ofta benämns genom olika slag där varje 

del mäter de berörande delarna olikt. Dessa former av validitet är ytvaliditet, samtidig 

validitet, prediktiv validitet, begreppsvalidiet och konvergent validitet. De slag av 

validitet som främst kommer beröras i denna studie är ytvaliditet och konvergent 

validitet. Enligt Bryman och Bell (2013) handlar ytvaliditet i stora drag om att få en 

hjälpande hand av en expert inom området. Experten verkar som domare där en 
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bedömning om måttet speglar vad begreppet handlar och syftar till. I denna studie blir 

tidigare forskare, opponenter, handledare och examinator den hjälpande handen där de 

två sistnämnda figurera mer som experter inom området. Det andra slaget av validitet 

som Bryman och Bell (2013) benämner, vilket även kommer beröras i studien, är 

konvergent validitet. Enligt Bryman och Bell (2013) behöver ett mått ses från fler än en 

vinkel och bedömas utifrån en jämförelse mellan andra mått. Författarna anser att 

begrepp inom forskningen vill förbättras om det får utvecklas med hjälp av andra 

tillvägagångssätt än det ursprungliga. Då denna studie innefattar data från trovärdiga 

data utan risk för egen tolkning innehar denna studie en hög validitet. I enlighet med 

tidigare forskning har dessutom noga utvalda variabler använts för att få ett tydligt 

resultat i denna studie.         

 
3.9.3 Replikerbarhet   

Enligt Bryman och Bell (2013) har tillförlitligheten i studien sin grund kring hur frågan 

om återupprepning av studien skulle kunna utforma sig. Det är viktigt att kunna 

generera ett liknande resultat om andra forskare skulle göra en replika på den befintliga 

studien. Eftersom majoriteten av informationen är inhämtad från årsredovisningar och 

företagsrapporter anses replikerbarhet i denna studie hög. Om en forskare skulle välja 

att göra en replika på denna studie skulle de avspegla resultatet och generera en 

liknande bild. Eftersom samma siffror enkelt kan användas vid återspeglingen. En 

befintlig studie får en ökad möjlighet till replikerbarhet om forskaren i detalj beskrivit 

tillvägagångssättet tydligt som i denna studie. Bryman och Bell (2013) beskriver hur 

brister kring transparensen i studien gör det näst intill omöjligt för andra forskare som 

skulle vilja undersöka en likartad studie.  

 

3.9.4 Generalisering 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär generalisering att studiens resultat skall kunna 

ansättas gentemot en hel population. Trots att den hela populationen inte prepareras i 

studien behöver studiens resultat ändå analysera en generaliserbar bild över hur hela 

populationen ser ut. Patel och Davidson (2011) förklarar hur problem med flera studier 

generaliserbarhet i samband med enkätundersökningar ofta uppkommer eftersom det 

kan vara svårt att tolka och koda svaren i enkäten utan att vidta egna bedömningar. I 

denna studie kommer den empiriska data genomgående från årsredovisningar, vilket 

medför reliabilitet och validitet. Då populationen i denna studie är inriktad mot företag 
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som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och har redovisat sitt hållbarhetsarbete kan 

studiens resultat, trots vissa bortfall, anses som generaliserbart eftersom den berör 

nästan hela populationen (Bryman och Bell, 2013). Den externa validiteten blir i och 

med detta uppfylld då nästan hela målpopulationen är medräknad i analysen, vilket även 

Bryman och Bell (2013) förstärker.    
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4. Empiri  

 
I detta kapitel ges en redogörelse för studiens empiriska resultat. Kapitlet börjar med en 

redogörelse för den deskriptiva statistiken, som sedan följs av en presentation av resultat 

från korrelationsanalyserna och regressionsanalyserna. Vidare kommer de finansiella 

nyckeltalen presenteras som beroende och avslutas med en sammanfattning av kapitlet. 

Resultaten kommer att analyseras och diskuteras mer djupgående i nästkommande 

kapitel.  

 
4.1 Deskriptiv statistik  

Den deskriptiva statistiken kommer i denna del att presenteras i form av två olika 

sammanställningar. Dels kommer en generell bild över börsen där alla företag kommer 

att studeras och att det kommer presenteras en analys där vi delar in företagen i sektorer 

utifrån Avanzas aktielista (Avanza, 2016). Medelvärdet, standardavvikelse, maximum– 

och minimumtal kommer att visas för respektive variabel. Studien inkluderade olika 

stora bortfall beroende på vilket regressionsanalys som utfördes (Se outliers i bilagor). 

Den genomsnittliga lönsamheten hos företagen mäts via nyckeltalen avkastning på eget 

kapital, avkastning på sysselsatt kapital och vinstmarginal. Inledande delen kommer 

presentera resultatet från undersökningen av Nasdaq OMX Stockholm och avslutas 

vidare med en presentation av resultatet när företagen är sorterade efter bransch.  

 
4.1.1 Nasdaq OMX Stockholm 

I tabell 2 presenteras en statistisk sammanställning kring hur samtliga variabler är 

spridda över studiens population. Tabellen visar hur varje variabel i form av studiens 

beroende-, oberoende- eller kontrollvariabel har undersökts. Kolumnen ”N” visar hur 

många företag som har undersökt kring respektive variabel och det är genomgående 201 

företag som undersökts efter bortfall. Undantaget blir när företagens vinstmarginal skall 

mätas som den beroende variabeln då endast 194 företag tagits till beaktning eftersom 

sju företag hade för stora extremvärden för att ge ett trovärdigt resultat. 

”Minimumvärdet” i kolumnen visar vilket det lägsta redovisade värdet var på respektive 

variabel i populationen. Kolumnen med maximumvärdet anger istället vilket det högsta 

redovisade värdet hos studiens population var för respektive variabel. ”Mean” anger hur 

studiens population förhåller sig genom medelvärdet för respektive variabel. 
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Extremvärden har tagits bort innan de statistiska testerna har genomförts visar 

medelvärdet ett trovärdigt medelvärde trots att det kan skilja sig mycket mellan det 

högsta och det lägsta redovisade resultatet. Kolumnen med Std. Avvikelse anger hur 

stor en standardavvikelse är vid utgången från medelvärdet hos studiens population.  

  Table 2 Deskriptiv statistik, hela börsen  

”Variabel” avser respektive beroende och oberoende variabel som ligger till grund för studien. ”N” 
innefattar antal företag som berörs kring respektive variabel. ”Minimum” avser det lägsta värdet för 
respektive variabel hos studiens företag. ”Maximum” avser det högsta värdet inom respektive variabel 
hos studiens företag. ”Mean” avser det genomsnittliga värdet för respektive variabel bland studiens 
företag. ”Std. Deviation” avser standardavvikelsen för respektive variabel hos studiens företag. 
 

Genom den deskriptiva statistiken över hela börsen kan vi se hur den genomsnittliga 

avkastningen på eget kapital uppgick till ungefär 10,16 procent. Värt att lägga märke till 

är att variationen mellan företagen sprider sig från -425,48 procent till 208,33 procent. 

Där Karolinska Development AB redovisade det lägsta värdet på -425,48 procent, 

samtidigt som det högsta värdet redovisades av Avega Group AB. Avkastningen på 

sysselsatt kapital och vinstmarginalen har genomsnittliga värden på 13.18 procent och 

18,13 procent. Vinstmarginalen har en standardavvikelse på 112,66 vilket kan förklaras 

från de höga högsta- respektive minsta värde som fanns inom variabeln. Företaget 

Lundin Petroleum AB var det företag som året 2015 redovisat en negativ vinstmarginal 

på -877,01 procent. Även Fabege AB redovisade ett utstickande resultat i 

vinstmarginalen, men ett positivt resultat på 736,30 procent. Dessa två företag är starkt 

bidragande till den höga standardavvikelsen inom vinstmarginalen när vi ser till 

samtliga företag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Redovisningen av 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Avkastning eget 
kapital (%) 

201 -425.48 208.33 10.16 52.31 

Avkastning 
sysselsatt kapital 
(%) 

201 -168.39 210.90 13.18 31.38 

Vinstmarginal (%) 194 -877.01 736.30 18.13 112.66 

Skuldsättningsgrad 
(%) 

201  0.00 77.70 2.26 7.17 

Omsättning (tkr) 201  0 317124000 14681041.32 38068785.78 

Equity Beta 201 -.77 2.73 .9240 .4560 

Folksam Index 201  .00 10.82 4.27 2.47 
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hållbarhetsarbete har, precis som nyckeltalen, en spridd variation där det lägsta 

sammanlagda värdet är 0 och det högsta är 10,82. Det företag som Folksam index ger 

den högsta poängbedömning är LM Ericsson som alltså redovisar sitt arbete mot 

hållbarhet till indexet 10,82. Företagens genomsnittliga värde på hållbarhetsarbete 

ligger på 4,27, med en standardavvikelse på ungefär 2,47. Även kontrollvariablerna i 

form av risk och storlek har en spridning mellan företagen där vi kan se att 

omsättningen är den som varierar mest mellan högsta och lägsta värde. Detta kan ses 

som en stor skillnad, men eftersom inget av värdena redovisade ett kritiskt värde på 

Cook’s distance-testet eliminerades inget av dessa värden i studien.  

 

Från tabell 2 framställs resultatet vid skuldsättningsgrad och minimum 0,00. Resultatet 

kan förklaras på grund av att Autoliv Holding AB har en skuldsättningsgrad på 0,00 

procent från år 2015. Skuldsättningsgradens maximum resulterade i 77,70 procent. 

Resultatet för omsättningens minimum kan även förklaras genom Autoliv Holding AB, 

eftersom som omsättningen var 0,00 procent år 2015. Resultatet för omsättningens 

maximum kan förklaras genom Volvo aktiebolag omsättning som redovisades för 

317.124.000 tusen kronor år 2015. Trots dessa stora differenser från medelvärdet ses 

observationerna inte som extremvärden som skulle påverka eller snedvrida resultatet 

från regressionsanalyserna. Studiens standardavvikelse har en stor spridning där 

Folksam index har en standardavvikelse på 2,47. Omsättningen har en hög 

standardavvikelse, vilket till största del kan förklaras genom Volvo aktiebolag 

redovisade resultat, samtidigt som omsättningen hos Autoliv Holding AB år 2015 var på 

0. 

4.1.2 Sorterande efter bransch  

I tabell 3 nedan kommer en övergripande presentation av den deskriptiva statistiken 

sorterade efter bransch att presenteras. En sammanställning av respektive nyckeltal och 

redovisning av hållbarhetsarbete presenteras där nyckeltalen är sorterade efter de tio 

sektorerna som Avanza har registrerat och är sammanställda i tabellen nedan. Kolumen 

sektor anger respektive bransch som företagen i studien är verksamma i. ”N”-kolumnen 

visar hur många företag som är verksamma i respektive sektor. I studien är 21 företag 

verksamma i sektorn som heter daligvaror. De nästkommande kolumnerna visar 

respektive beroende variabel i denna studie och den oberoende variabeln Folksamindex. 

”ROE” står för nyckeltalet avkastning på eget kapital, ”ROCE” står för avkastning på 
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sysselsatt kapital och ”Profitmargin” är måttet som benämns genom vinstmarginalen. 

Siffrorna visar hur respektive nyckeltal har ett medelvärde inom varje enskild sektor. 

Vid analysering av dagligvaror går det att se hur medelvärdet i denna sektor på 

avkastning av eget kapital låg på 3,91 procent, avkastning på sysselsatt kapital låg på 

11.07 procent, vinstmarginals genomsnitt låg på 4,91 procent och Folksamindexets 

genomsnittliga värde inom dagligvaror låg på 5.06. Siffrorna inom parentesen avser 

respektive sektor- och nyckeltals förändring per standardavvikelse i förhållande till 

medelvärdet i varje sektor.  

 
Table 3 Deskriptiv statistik, indelning efter sektor.  

Sektor N ROE ROCE Profit margin Folksam index 

Dagligvaror 21 3.91 (54.51) 11.07 (24.66) 4.91 (14.41) 5.06 (2.39) 

Energi 
  

2 4.81 (8.22) 6.27 (10.25) 27.85 (-)  2.67 (1.73)  

Finans/Fastighet 29 40.96 (14.10)  14.32 (11.98)  99.21 (77.53) 3.96 (1.71)  

Hälsovård 27 -1.47 (37.82) 3.63 (26.29) 8.65 (32.55)  2.86 (2.06)  

Industri 60 22.75 (24.64) 17.90 (16.05) 8.71 (8.36)  4.44 (2.61) 

Information 24 8.60 (35.83)  8.76 (33.59)  4.79 (18.80) 2.78 (1.92)  

Kraftförsörjning 1 -15.05 (-) -2.28 (-) -11.70 (-) 4.15 (-) 

Material 12 -3.48 (33.09)  .41 (23.49)  -8.19 (46.34) 6.37 (2.66)  

Sällanköp 20 18.99 (22.25) 19.48 (28.99) 8.24 (5.97) 5.43 (1.83)  

Telekom 5 7.20 (22.25)  5.83 (17.74)  8.02 (8.51)  6.52 (3.77)  
Totalt: 201 - - - - 
“Sektor”, delar in företagen i sektorer utifrån Avanzas aktielista ”N” avser antal företag som är 
verksamma i respektive sektor. ”ROE” avser medelvärde (standardavvikelse) för nyckeltalet avkastning 
på eget kapital i procent. ”ROCE” avser medelvärde (standardavvikelse) för nyckeltalet avkastning på 
sysselsatt kapital i procent. ”Profitmargin” avser medelvärde (standardavvikelse) för nyckeltalet 
vinstmarginal i procent. Folksamindex avser det sammanlagda medelvärdet i respektive sektor utifrån 
GICS:s sektoruppdelning.     

 
Ur tabellen går det tydligt att urskilja att sektorn industri är den överlägset största 

sektorn med 60 företag. Totalt i studien ingår 201 företag, vilket innebär att nästan en 

tredjedel av alla företag är registrerade inom industrisektorn. Kraftförsörjning och 
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energi är de två minsta sektorerna med ett, respektive två företag registrerade.  

Kring företagens redovisade hållbarhetsarbete går det tydligt att se en jämn fördelad 

spridning av poängen. Det hösta värdet, 6,52, är registrerat inom sektorn telekom och 

har en standardavvikelse på 3,77. Sektorn material uppvisar även ett högt 

medelsnittsvärde på 6,37. Det lägsta registrerade värdet på företagens hållbarhetsarbete 

är information som ligger på 2,78 och en standardavvikelse på 1,92. Folksam (2013) har 

klassificerat samtliga sektorer utifrån den risk som sektorn har i förhållande till 

hållbarhet. Folksam (2013) förklarar vidare hur sektorer med hög risk behöver redovisa 

ett index som är högre än lågrisksektorer. Sektorerna som ansågs som högrisk hos 

Folksam (2013) var material och telekom. Med hjälp av resultatet från den deskriptiva 

statistiken går det att se hur sektorerna som berör miljö och telekom är de företag som 

redovisar högst hållbarhetsarbete utifrån Folksams (2013) poängbedömning. Precis som 

Folksam (2013) betonar behöver det vara dessa sektorer som har en hög påverkan på 

miljön och hållbarhetsarbete.  

Tidigare forskning har ofta benämnt hur olika studier bevisar skillnader mellan 

prestationen inom olika branscher (Waddock och Graves, 1997). I denna studie stärks 

detta påstående eftersom det tydligt går att lägga märke till variationen i respektive 

nyckeltal och sektor. Till exempel avkastning på eget kapital (ROE), som varierar 

mellan 22,75 och -15,05 vilket innebär en hög variation mellan det hösta respektive det 

lägsta värdet.  

Den sektor som uppvisade lägst avkastning på eget kapital var kraftförsörjning. En 

anledning till det låga resultatet kan tendera i att det endast fanns ett företag registrerat 

inom denna sektor. Det företag som var verksam inom denna sektor var Arise AB och 

detta företag visade ett negativt resultat föregående år på 156 miljoner. Det innebär att 

det är svårt att dra en generell slutsats över att hela den sektorn har låga värden. Om det 

istället som i denna studie bara skall ske en analysering på börsnoterade företag är det 

ett trovärdigt resultat. Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), har inte en lika bred 

spridning mellan sektorerna. Det högsta resultatet inom detta nyckeltal ligger på 19,48 

och det lägsta resultatet var negativt på 2,28. Detta nyckeltal ligger relativt jämnt 

fördelat hos sektorerna där sex av de tio sektorerna ligger mellan 8,76 och 19,48. 

Standardavvikelsen mellan sektorerna ligger också på en relativt jämn nivå där sektorn 

information har den högsta avvikelsen ligger på 33,59. Energisektorn som ligger på en 
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genomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på 6,27 procent, men som endast består 

av två företag, Lundin Petroleum AB och Tethys Oil AB har den lägsta 

standardavvikelsen på 10,25.   

Vinstmarginalen är det nyckeltal i denna studie som har störst spridning mellan det 

högsta och det lägsta värdet. De högsta redovisade värdena ligger på 99,21 och är 

kopplat till sektorn finans och fastighet, samtidigt som det lägsta värdet ligger på 

negativt 11,70 och finns inom kraftförsörjning. Även material har redovisat en negativ 

vinstmarginal på -8,19. 

Folksam Index har generellt en liten spridning mellan det högsta, respektive det minsta, 

redovisade värdet. Högst medelvärde inom denna variabel är sektorerna telekom och 

material med 6,52 respektive 6,37. Standardavvikelsen på dessa sektorer ligger på 3,77, 

respektive 2,66. Den sektor som har det lägsta redovisade hållbarhetsvärdet är 

informationssektorn där 2,78 var genomsnittet med en standardavvikelse på 1,92.  

Den sektor som generellt sätt visade upp bäst hållbarhetsarbete i denna studie var 

industri och finans och fastighet som samtliga visade höga positiva värden. Industri var 

den överlägset största sektorn med 60 registrerade och har en avkastning på eget kapital 

på 22,75, avkastning på sysselsatt kapital på 17,90 och en vinstmarginal på 8,71 

procent. Finans och fastighet presenterar istället resultat på 20,96 procent för avkastning 

på eget kapital, 14,32 på avkastningen på det sysselsatta kapitalet och en vinstmarginal 

på hela 99,2, med en standardavvikelse på 77,53.     

4.2 Korrelationsanalys  

I studien används som tidigare nämnts Pearsons korrelationstest för att upptäcka 

eventuella risker mellan variablerna. Korrelationstestet resulterade i att risken med 

multikollinearitet går att utesluta. Värdena i korrelationstestet varierar mellan respektive 

variabel, men i nästan samtliga av testerna förekommer ett samband som är svagt.  

 

Tabell 4 nedan visar hur varje respektive variabel samverkar med de andra variablerna i 

studien. Om vi ser till avkastning på eget kapital som är den översta nyckeltalet i 

kolumnen längst till vänster och avkastning på sysselsatt kapital som är i den tredje 

kolumnen ser vi att korrelationen är .882**. Detta innebär att det föreligger en stark 

signifikant korrelation mellan dessa nyckeltal som kan förklaras med en signifikansnivå 
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på 99 procent. Med 99 procent sannolikhet kan vi konstatera att det inte föreligger ett 

slumpmässigt samband mellan dessa variabler. ”N” på respektive rad anger hur många 

observationer som dessa nyckeltal förekommer hos. Om korrelationen ligger över .70 är 

det en stark korrelation mellan variablerna.  
 

Table 4. Pearsons korrelationsmatris  

 

I resultatet från testerna ser vi att det föreligger signifikant korrelation mellan samtliga 

av de nyckeltal som ligger till grund för mätningen av lönsamheten Avkastning på eget 

kapital och avkastning på sysselsatt kapital har en signifikant korrelation med en 

signifikansnivå på p < 0.01. Korrelationen uppgår till ungefär 88,2 procent. Avkastning 

på eget kapital har dessutom en signifikant korrelation inom signifikansnivån p < 0.01 

med vinstmarginalen. Det är en medelstark korrelation som är mellan dessa nyckeltal 

och ligger på 32,9 procent. Korrelationen mellan de två sista variablerna lönsamhet, 

vinstmarginal och avkastning på sysselsatt kapital, är även den signifikant korrelerad på 

signifikansnivån p < 0.01. Mellan dessa nyckeltal förekommer en svag korrelation på 

ungefär 23 procent. Dessa variabler kommer inte att köras mot varandra i de kommande 

regressionsanalyserna vilket utesluter eventuella problem med multikollinearitet.   

 

Den oberoende variabeln i studien, måttet på hållbarhetsarbete Folksam index, har en 

svag korrelation mellan samtliga nyckeltal för lönsamhet, men saknar en signifikant 

korrelation mellan dessa. Folksam index, som mäter hållbarhetsarbete, har istället en 

signifikant korrelation till kontrollvariabeln för storlek i form av omsättning. Här 
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förekommer en korrelation på 56,9 procent, men trots den signifikanta korrelationen är 

den inte tillräckligt hög för att behöva uteslutas från regressionsanalysen.   

 

Pearsons korrelationsmatris möjliggör risken att upptäcka multikollinearitet mellan de 

oberoende variablerna. Genom att studera korrelationen mellan samtliga oberoende 

variabler visar resultatet att en hög korrelation mellan de oberoende variablerna inte 

existerar. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) uppstår en kritisk nivå mellan 

variablerna om korrelationen uppgår till 0,75-0,85. Denna nivå är ingen av de 

oberoende variablerna i närheten av, vilket minimerar risken om multikollinearitet. För 

att säkerställa och utesluta risken för problem med korrelationen har en 

kollinearitetsdiagnos konstruerats i SPSS, vilket genererar VIF-värden.  

VIF-värdena för samtliga variabler, både beroende och oberoende, var en bra bit under 

det kritiska värdet 2,5 inom samtliga regressioner. Med hjälp av detta kan 

multikollinearitet genomgående uteslutas i dessa regressionsanalyser.   

 

4.2.1 Heteroskedasticitet  

Heteroskedasticitet är som benämnts i metodkapitlet ett vanligt förekommande problem 

i samband med utförandet av regressionsanalyser. För att undvika denna snedhet i 

observationerna behöver extremvärden, eller benämnda outliers, betraktas innan 

analyserna tas vid. I studien förekommer extremvärden på samtliga av de nyckeltal som 

ligger till grund för mätningen av lönsamheten hos företag. Detta har betraktats med 

överseende och dessa extremvärden har tagits bort innan regressionsanalyserna utförs. 

Ett maximum och ett minimum-tak för värden på nyckeltalen vinstmarginal, avkastning 

på sysselsatt kapital och avkastning på eget kapital har satts upp. Där företag med stor 

skillnad från medelvärdet på tre standardavvikelser har valts att plockas bort för att ge 

ett mer generaliserbart resultat. Detta gäller studiens alla nyckeltal men det är bara 

nyckeltalen som mäter den finansiella prestationen som påverkas av dessa 

extremvärden.  
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4.3 Multipel regressionsanalys  

Multipel regression är som nämnt i tidigare kapitel baserad på korrelation, där de tillåts 

en mer sofistikerad utforskning av det inbördes förhållandet mellan en uppsättning av 

variabler. Enligt Pallant (2007) är detta mer idealisk för att undersöka en mer komplex 

verklighet, snarare än en laborationsrelaterande frågeställning. Nedan kommer samtliga 

nyckeltal att presenteras utifrån de regressionsanalyser som har genomförts.  

4.3.1 Presentation av regressionsanalys 

I denna del av empirin kommer en presentation av den analyserade data att framställas 

efter det att regressionsanalyserna har gjorts. I tabellen nedan ses en sammanställning av 

respektive analys som har haft nyckeltalen för lönsamhet som beroendevariabel. I 

kolumnen variabel tas varje respektive beroende och oberoende variabel upp. 

Kontrollvariablerna skuldsättningsgrad, omsättning och equity beta är också studerade, 

samtidigt som studiens dummyvariabler i form av sektorer har presenterats för 

respektive regression. Längst ned i den första kolumnen visas en summering av 

regressionsanalysens resultat där R2, Adjusted R2, F-värde, signifikans och N 

presenteras. R2 i detta fall är förklaringsgraden i respektive regression. Detta innebär 

hur stor del av förändringen i den beroende variabeln som kan förklaras av förändring i 

de oberoende-, kontroll- och dummyvariabler. I denna studie är det R2, 

förklaringsgraden som studeras som förklaringsgrad eftersom vi inte behöver ta hänsyn 

till den justerade förklaringsgraden i dessa tester. Signifikansen (Sig.) visar 

signifikansnivån i respektive regression och ”N” visar antalet observationer som har 

studerats i var och en av de tre regressionerna.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Albin	Maelum	och	Linus	Wallinder	
	

 

53 
 

Table 5. Sammanställning av regressionsanalys  

Variabel  Regression 1  Regression 2 Regression 3  
Beroende  ROE  ROCE  Profit Margin  
Oberoende  
Folksam index  

  
  .050(.593)  

 
 .053 (.568) 

 
.195 (.006) 

Kontrollvariabler  
Skuldsättningsgrad 
Omsättning (tkr) 
Equity beta  

 
  .048 (.502) 
  .052 (.559)  
  .094 (.192)   

 
 .162 (.025) 
 .015 (.870)  
 .070 (.333)  

 
 -.068 (.204)  
 -.090 (.179)  
  .073 (.178) 

Sektor dummies 
  Dagligvaror 
  Energi 
  Finans/Fastighet  
  Hälsovård 
  Industri 
  Information 
  Material 
  Sällanköp 
  Telekom 

 
 -.057 (.799)  
  .002 (.987)  
  .126 (.623)  
 -.102 (.682)  
  .190 (.561) 
  .017 (.944) 
 -.106 (.557) 
  .073 (.742)  
 -.022 (.868) 

 
 -.006 (.977) 
 -.007 (.943)  
  .025 (.923)  
 -.099 (.694)  
  .133 (.685)  
 -.014 (.954)  
 -.122 (.502)  
  .081 (.716) 
 -.041 (.755)   

 
  .208 (.219) 
  .132 (.075)  
  .967 (.000)  
  .304 (.106)  
  .372 (.131)  
  .265 (.137)  
  .071 (.602)  
  .219 (.188)  
  .122 (.213)  

R2    .112   .103   .521 
Adj. R2    .050   .040     .485  
F 
Sig.  

  1.794 
  .047 

  1.632 
  .080 

  14.706 
  .000 

N    201   201   201  
Standardiserad koefficient Betavärde (signifikansnivå = Sig.) ”Variabel” visar den beroende, de 
oberoende, kontrollvariabler och de olika sektorerna. Kolumnen visar även R2, justerad R2, F-test och 
antalobservationer. Regression ett innefattar analysen där avkastning på eget kapital är beroende och 
Folksamindex är oberoende. Regression två innefattar analysen där avkastning på sysselsatt kapital är 
beroende och Folksamindex är oberoende och regressions tre där vinstmarginal är den beroende variabeln 
och Folksamindex är oberoende.   
 

4.3.2 Avkastning på eget kapital som beroende 

I regressionsanalysen 1 där den beroende variabeln mäts genom avkastning på det egna 

kapitalet kan vi se att det föreligger tendenser till ett positivt samband. Regression 

bestående av samtliga oberoende variabler är statistiskt signifikant då p <0.05 vid 

förklaring av variansen i den beroende variabeln. Detta behandlar data som är av 

grundläggande karaktär kring hypotes 1 i denna studie. Resultatet visade ett signifikant 

samband mellan de oberoende variablerna och avkastning på eget kapital då det 

förekom signifikans på en 95-procentig signifikansnivå. Detta innebär att studien med 

95-procents sannolikhet kan konstatera att det föreligger ett positivt samband. 

Förklaringskraften i regressionsanalys 1 påvisar att förändringen i den beroende 
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variabeln, om vi ser till determinationskoefficienten, r, ligger på ungefär 11,2 procent 

och innebär att förändringen i den beroende variabeln kan förklaras till 11,2 procent av 

de oberoende variablerna. 

 

Sambandet mellan hållbarhetsarbete, mätt i Folksam index, och avkastningen på det 

egna kapitalet kan anses vara relativt låg eftersom testet resulterade i ett betavärde på 

0.05. Detta innebär att en ökning av 1 standardavvikelse hos företagens 

hållbarhetsarbete ökar avkastning på eget kapital med 0.05 standardavvikelser. 

Hypotesen kan därigenom bekräftas i och med den tendens som visar ett svagt positivt 

samband mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet faktiskt existerar.  

 

Vidare i den första regressionsanalysen går det att se hur finans och fastighet och 

industri är de sektorer som har störst påverkan på lönsamheten när det mäts via 

avkastning på eget kapital där betavärdet ligger på 0.126 respektive 0.19. De sektorer 

som har störst negativ effekt på avkastning på eget kapital är sällanköp och hälsovård 

som visar betavärden på -0.106 och -0.102. Av de övriga oberoende variablerna visar 

regressionsanalysen hur equity beta är den som har störst påverkan på den beroende 

variabeln då ökning vid en standardavvikelse på equity beta skulle innebära en ökning 

av avkastning på eget kapital med 0.094 standardavvikelser. Risken för 

multikollinearitet är även den minimerad i denna regressionsanalys i samband med att 

samtliga toleransnivåer är höga, samtidigt som alla VIF-värden är långt under det 

kritiska värdet på 2,5.    

 
4.3.3 Avkastning på sysselsatt kapital som beroende  

I den andra regressionsanalysen är det avkastning på sysselsatt kapital som mäts som 

den beroende variabeln. Denna regressionsanalys visar inte ett lika sannolikt samband 

som den förgående, men är ändå statistiskt signifikant inom en 90-procentig 

signifikansnivå. Likt regressionsanalys ett går det att med 90-procents sannolikhet anta 

att det föreligger ett positivt samband mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln avkastning på sysselsatt kapital då p < 0.1. Förklaringsgraden mätt 

genom determinationskoefficienten, r, ligger i denna regressionsanalys som ett värde på 

10,3 procent. Det förklaras genom att 10,3 procent av förändringen i avkastning på 

sysselsatt kapital kan förklaras genom de oberoende variablerna i denna 

regressionsanalys. 
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I samband med hypotes två där studien omfattar att hitta ett positivt samband mellan 

hållbarhetsarbete och avkastning på sysselsatt kapital kan vi se att betavärdet även här 

är positivt. Ett betavärde på 0.053 innebär att hållbarhetsarbete har ett positivt inflytande 

på förändringen i lönsamheten trots att sambandet är svagt. I och med den tendens som 

förekommer kring det positiva betavärdet mellan dessa variabler kan vi även bekräfta 

hypotes nummer två. Dock är det inte med lika hög sannolikhet som hypotes nummer 

ett då det är olika signifikansnivåer som har analyserats.  

 

Inom denna regressionsanalys ser vi att industri är den sektor med högst betavärde då 

det ligger på 0.133. Efter denna regressionsanalys går det att urskilja hur alla sektorer 

utom tre har ett negativt samband med avkastning på sysselsatt kapital. Industri, 

sällanköp och finans och fastigheter är de sektorer där det går att se ett positivt samband 

samtidigt som resterande uppvisar svaga negativa samband. I analysen ser vi att det 

föreligger statistisk korrelation mellan avkastning på sysselsattkapital och riskvariabeln 

skuldsättningsgrad då p < 0.05. Betavärdet visar även hur ett positivt samband mellan 

riskvariabeln och avkastning på sysselsatt går att urskilja då betavärdet ligger på 0.162. 

Även i denna regressionsanalys är risken för multikollinearitet minimerad då samtliga 

värden på toleranser är höga, samtidigt som VIF-värden är låga.   

 

4.3.4 Vinstmarginal som beroende 

I den tredje och sista regressionsanalysen som denna studie utförde ligger 

vinstmarginalen som den beroende variabel. Precis som i de tidigare analyserna har 

studien utgått från en signifikansnivå på 95-procent. Förklaringsgradens mått genom 

determinationskoefficienten, r, ligger för vinstmarginalen 52,1 procent. Det visar att 

förklaringsgraden i denna regression genererar det högsta värdet hos samtliga 

regressionsanalyser, vilket också medför att studien kan se tendenser till att 

vinstmarginal är det nyckeltal som visar det tydligaste samband mellan 

hållbarhetsredovisning och lönsamhet när kontrollvariabler tas i befogande. Efter den 

tredje regressionsanalysen visar även resultatet att det förekommer en statistisk 

signifikans i denna regression inom ett 99-procentigt konfidensintervall. Detta innebär 

att studien visar hur det med 99 procents sannolikhet inte förekommer något 

slumpmässigt samband mellan de beroende och oberoende variablerna. 
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I hypotes tre undersöks om det föreligger ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete 

och lönsamhet när vinstmarginal mäts. Regressionsanalys 3 resulterar i att det går att se 

ett positivt samband. Betavärdet hos hållbarhetsarbete ligger i denna regression på 0.195 

och är signifikant då p < 0.01. Likväl som förklaringsgraden i denna regression var det 

högsta av samtliga regressioner är även sambandet mellan hållbarhetsarbete och 

lönsamhet det i denna analys. Det går att urskilja ett tydligt samband vilket innebär att 

även den sista hypotesen i denna studie bekräftas. Analysen av detta innebär att det med 

99-procent sannolikhet förekommer ett icke-slumpartat positivt samband mellan dessa 

variabler.    

 

I denna regressionsanalys visar dessutom samtliga av industrierna positiva samband då 

samtliga betavärden är av positiv art. Starkast samband går att se inom sektorerna finans 

och fastighet, information och sällanköp. Finans och fastighet har ett starkt samband då 

en ökning av standardavvikelsen i den oberoende variabeln resulterar i en ökning med 

0.967 i den beroende variabeln vinstmarginal inom denna sektor. Precis som i de två 

tidigare regressionsanalyser är multikollinearitet minimerat eftersom samtliga värden på 

tolerans och VIF är låga.  

 

4.4 Sammanfattning av empiri  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studiens samtliga tre hypoteser kan bekräftas. 

Det finns efter analysering av regressionstesterna tendenser som indikerar på positiva 

samband mellan hållbarhetsarbete och lönsamhetsmåtten vinstmarginal, avkastning på 

sysselsatt kapital och avkastning på eget kapital. Sambanden mellan hållbarhetsarbete 

och avkastning på eget kapital och avkastning på sysselsatt kapital är svaga med 

betavärden på 0,050 och 0,053, men att ett positivt samband går att urskilja från 

testresultaten. Vid nyckeltalet vinstmarginal går det att urskilja ett tydligt positivt 

samband med ett betavärde på 0,195 vilket innebär att betavärdet anger ökningen i den 

beroende variabeln i standardavvikelser när den oberoende variabeln ökar med en 

standardavvikelse. Om till exempel betavärdet för en oberoende variabel är 0,22 innebär 

det en ökning på 0,22 standardavvikelser i y då x ökar med en standardavvikelse. 

Dessutom genererar denna regressionsanalys en signifikansnivå på ,006 vilket är lägre 

än både p < 0.01 och p < 0.05. Hypotes tre som söker ett positivt samband mellan 

hållbarhetsarbete och avkastning på vinstmarginal visar som sagt tydliga indikationer på 
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att ett samband finns och att det är ett positivt samband som existerar. Detta innebär att 

hypotes två därför bekräftas. Förklaringsgraden för respektive regressionsanalys är skild 

där den kring vinstmarginalen ligger på lite drygt 52 procent. Detta innebär att ungefär 

52 procent av förändring i den beroende variabeln går att förklara genom förändring i de 

oberoende variablerna som ingår i regressionsanalysen. När istället förklaringsgraden 

analyseras för avkastning på eget kapital och avkastning på det sysselsatta kapitalet 

uppgår R2 till 11,2 procent och 10,3 procent. Detta innebär att 11,2 respektive 10,3 

procent av förändringen i lönsamhetsmåtten kan förklaras genom respektive 

regressionsanalys.  
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5. Slutdiskussion och slutsatser  
 

Arbetets avslutande kapitlet kommer diskutera studiens resultat utifrån de hypoteser 

som studien har grundats kring. Tidigare forskning som har presenterats i studiens 

teorikapitel kommer även diskuteras och knytas till resultatet. Det avslutande kapitlet 

kommer även innehålla mindre delar där egna reflektioner redogörs. Kapitlet avslutas 

med delar som, studiens bidrag, slutsats, begränsningar och förslag till vidare 

forskning.   

 
5.1 Diskussion av resultatet 
En av de problemfrågor som legat till grund för denna studie är att se om företagens 

hållbarhetsarbete har något samband med lönsamhet hos företag som redovisar sitt 

hållbarhetsarbete och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Under tidigare forskning 

har detta varit ett omdiskuterat ämne bland flera forskare där uppfattningen kring ämnet 

är splittrad (Mahoney och Roberts, 2007; McWilliams och Siegel, 2001; Makni et al., 

2009). Precis som Strand et al. (2015) beskriver är Skandinavien, och framförallt 

Sverige, ledande när det gäller hållbarhetsarbete. Grunderna i dessa teorier är starkt 

kopplad till intressentteorin och legitimitetsteorin som diskuterats löpande i arbetet 

(Donaldson och Preston, 1995; Wartick och Mahon, 1994). Även när nyheten om att en 

eventuell lagändring skulle träda i kraft under 2017 där 1 600 verksamma företag i 

Sverige skulle påverkas blev vårt intresse större. Efter den eventuella lagändringen 

kommer samtliga företag på Nasdaq OMX Stockholm. Detta genom att försöka få en 

djupare förståelse kring ämnet hållbarhetsarbete, men även genom att se hur det kan ha 

en påverkan på företagens finansiella prestation. I samband med den tidigare forskning 

som har analyserats fick vi en bra grund inom ämnets teori och utifrån den teorin 

framkom dessutom tre hypoteser som studien undersökt. Den första hypotesen löd 

enligt:  

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan ett företags hållbarhetsarbete och 

avkastning på eget kapital. 

 

Efter att regressionsanalyserna utförts i studien resulterade det i att ett positivt samband 

mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet existerar. I den första regressionsanalysen där 
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avkastning på eget kapital mättes som den beroende variabeln kan vi se ett svagt 

positivt samband där en ökning med en standardavvikelse i företagets hållbarhetsarbete 

ökar företagens lönsamhet med 0.050 standardavvikelse. Det är ett svagt samband, men 

det visar tendenser till att ett positivt samband existerar mellan företagens 

hållbarhetsarbete och detta lönsamhetsmått. Detta är starkt kopplat till den tidigare 

forskning som finns kring hållbarhetsarbete och avkastning på eget kapital. Att ett 

positivt samband existerar mellan företagens avkastning på eget kapital och 

hållbarhetsarbete stärks även hos tidigare forskning där bland annat Waddock och 

Graves (1997); Margolis, Elfenbein och Walsh (2007); Porter och Kramer (2011) 

presenterar statistik för det positiva samband som fanns mellan de undersökta 

variablerna. Den tidigare forskning från bland annat Makni et al. (2009) och Mahoney 

och Roberts (2007) som påtalat en tydlig grund i att det inte förelåg något samband 

mellan respektive variabel går därför emot denna studies resultat. Vi kan efter 

genomförda regressionsanalyser se ett sannolikt positivt samband kring hur företags 

avkastning på eget kapital påverkas av företagens hållbarhetsarbete. Då 

regressionsanalyserna i denna studie är genomförda med mer omfattande 

kontrollvariabler som täcker två olika typer av risk mått, företagens storlek, samt 

bransch anser vi att denna studies resultat är tillförlitlig och trovärdig.  

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan ett företags hållbarhetsarbete och dess 

avkastning på sysselsatt kapital 

I den andra regressionsanalysen där avkastning på sysselsatt kapital var den beroende 

variablerna kan vi se ett svagt positivt samband där en ökning med en standardavvikelse 

i företagets hållbarhetsarbete ökar företagens lönsamhet med 0.053. Det går dessutom 

att urskilja en statistisk signifikans mellan respektive beroende variabel och de 

oberoende variablerna i regressionsanalyserna.  
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Den sista hypotesen i denna studie handlar precis som de två förgående om ett positivt 

samband mellan företags hållbarhetsarbete och lönsamhet. Lönsamhetsmåttet och den 

beroende variabeln i denna regressionsanalys var istället vinstmarginal där syftet var att 

undersöka om det förekom ett positivt samband mellan den beroende och oberoende 

variabeln. Den tredje hypotesen i arbetet lyder enligt följande: 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan ett företags hållbarhetsarbete och dess 

vinstmarginal. 

 

När den tredje hypotesen i denna studie skulle undersökas visade det sig att ett tydligare 

samband mellan hållbarhetsarbete och vinstmarginal framkom än vad de gjort i tidigare 

regressionsanalyserna. De två tidigare hypoteserna har bekräftats med statistisk 

signifikans på 95- och 90-procentig signifikansnivå som innebär att vi med en 90 och 95 

procentig sannolikhet kan säga att det föreligger ett positivt samband mellan studiens 

lönsamhetsmått och företagens hållbarhetsarbete. Regressionsanalys tre visar hur 

tendenser till en statistisk signifikans förekommer på en 99-procentig signifikansnivå, 

vilket beskriver att med 99 procents sannolikhet inte förekommer ett slumpartat 

samband mellan förändringen i vinstmarginalen och de oberoende variablerna. I och 

med att förklaringsgraden även den ligger på en nivå om 52,1 procent kan vi anta att 

52,1 procent av förändringen hos vinstmarginalen har sin förklaring hos de oberoende 

variablerna i regressionen. Hållbarhetsarbetet i form av Folksam index har i denna 

regression en högre påverkan än i tidigare regressioner eftersom betavärdet ligger på 

0.195. Med andra ord kommer en ökning på en standardavvikelse hos hållbarhetsarbetet 

att generera en ökning hos vinstmarginalen med 0.195 standardavvikelser. I och med att 

signifikansen för detta är p <0.01 är det med 99-procents sannolikhet som detta 

förekommer utan tillfällighet. Detta bidrar till denna studies resultat och visar hur   

Utifrån de resultat som genererats med hjälp av de analysmetoderna som använts ser vi 

en tydlig förklaring inom perspektiven inom intressentteorin och legitimitetsteorin. 

Donaldson och Preston (1995) och lyfter fram hur intressentteorin går ut på att 

respektive företag tar hänsyn till de krav som ställs från intressenterna. Genom att 

uppfylla de krav som ställs på företagen infrias intressenternas behov, vilket innebär att 

anseendet hos företagen ökar. Med andra ord innebär det att när samhället ställer högre 

krav på hållbarhetsarbete som de i dagens läge gör kan företagen infria dessa krav och 
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på så vis nå en högre lönsamhet inom organisationen. Efter analysen kring hur 

företagens hållbarhetsarbete påverkar företagens lönsamhet ser vi tydligt hur arbetet 

kring hållbarhet har ett positivt samband med lönsamheten i företagen. Tydligast 

mönster går att urskilja när företagens vinstmarginal analyseras där vi med 99-procents 

sannolikhet kan konstatera ett positivt signifikant samband. Förklaringsgraden av 

hållbarhetsarbetet kan dessutom visa skillnad med betavärde 0.195. Precis som vi nämnt 

tidigare innebär det att en ökning på en standardavvikelse hos hållbarhetsarbetet att 

generera en ökning hos vinstmarginalen med 0.195 standardavvikelser. Det skulle 

betyda att företagens lönsamhet skulle öka vid ett arbete med hållbarhet och dessutom 

infria de förväntningar som intressenter och samhället ställer på företagen i dagens läge 

(Donaldon och Preston, 1995; Wartick och Mahon, 1994).  

5.2 Studiens bidrag och slutsats  
 
Denna del av kapitlet kommer föra en reflektion över studiens bidrag. Reflektionen 

kommer beröra studiens bidrag ur två delar. Dels ur ett teoretiskt perspektiv som 

därefter följs upp med ett praktiskt perspektiv och bidragets trovärdighet. Vi anser att 

det första perspektivet är av teoretisk karaktär eftersom det kommer behandla studiens 

inledande kapitel och bidra med kunskap till forskningsområdet. Vidare kommer vi 

sätta studiens resultat i relation till praktiken. En analysering av resultatet vill utformas 

där vi försöker diskutera ämnet ur nya synvinklar, men även ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv som kan leda till vidareutveckling inom forskningsområdet och näringslivet. 

Kapitlet avslutas med slutsatser utifrån studiens frågeställningar, syfte och resultat.    

5.2.1 Teoretiskt bidrag  

Eftersom studiens syfte betraktas som uppfyllt har de även bidragit till det 

forskningsområde som undersökts. Det teoretiska bidraget till forskning finner vi i 

arbetets inledande kapitel där den tidigare forskningen diskuteras och analyseras. Den 

tidigare forskningen ställs mot varandra och mynnar sedan ut i en problematisering. Vi 

anser att denna studie har bidragit till ämnet genom att undersöka en liten oberörd del 

inom hållbarhetsarbete och företagslönsamhet i Sverige. Genom att samla in data som 

rör hållbarhetsarbete från år 2013 och lönsamhet från 2015 tenderar vi att se ett tydligt 

positivt samband där ett högre redovisat hållbarhetsarbete tenderar att generera en högre 

lönsamhet i framtiden. Lönsamheten operationaliseras genom användning av tre stycken 

finansiella nyckeltal, avkastning på eget kapital, avkastning på sysselsatt kapital och 
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vinstmarginal. Avkastning på eget kapital är i tidigare forskning ett av de vanligaste 

nyckeltal som använts vilket stärks genom Orlizky et al., 2003 Meta-analys. Detta 

nyckeltal används i denna studie till största del för att kunna jämföra studiens resultat 

med tidigare forskning.  Majoriteten av den tidigare forskning som har utförts finner en 

positiv signifikant relation (se bland annat Orlitzky et al., 2003; Margolis et al., 2007), 

men det saknas tydliga resultat hos den tidigare forskningen inom specifikt avkastning 

på sysselsatt kapital och vinstmarginal. Inom en svensk kontext är vinstmarginal, vilket 

studiens undersökning resulterar i en hög signifikansnivå, tillsammans med 

hållbarhetsarbete de mått vi har valt att begränsa studien till. Samtidigt som avkastning 

på sysselsatt kapital är helt obefintligt i en svensk kontexten. I och med detta uppfylls 

studiens gap och ger sannolika resultat kring att ett positivt samband mellan samtliga 

nyckeltal av lönsamhet och hållbarhetsarbete. Studiens tre hypoteser bekräftas och ett 

positivt samband mellan studiens tre nyckeltal och hållbarhetsarbete uppstår. Studien 

visar att de tre nyckeltalen, avkastning på eget kapital, avkastning på sysselsatt kapital 

och vinstmarginal har ett positivt samband till företagens hållbarhetsarbete. Studiens 

resultat bidrar därför till ett nytt teoretiskt bidrag inom forskningsområdet, vilket kan 

skapa incitament till vidare forskning.     

 

5.2.2 Praktiskt bidrag  

Studiens praktiska bidrag grundar sig i resultatet från det empiriska kapitlet och berör 

både stora och små företag i Sverige. I år, läs 2017, inträder en ny lag i Sverige gällande 

hållbarhetsarbete. Lagen kommer främst påverka de större företagen och respektive 

företagsledningar. Lagen kommer att redovisas först under räkenskapsåret 2018 och 

kommer omfatta 1 600 företag. De berörda företagen kommer att klassificeras som stora 

företag eftersom den nya lagen enbart gäller företag med minst 250 anställda eller som 

har en nettoomsättning på minst 350 miljoner svenska kronor (hallbarhetslagen, 2016). 

Den nya lagen kommer påverka många företag som idag inte arbetar med 

hållbarhetsarbete och detta kan skapa problem för vissa företag eftersom de behöver öka 

utgifter. Lönsamheten är mätt med studiens tre nyckeltal, avkastning på eget kapital, 

avkastning på sysselsatt kapital och vinstmarginal. Eftersom studiens resultat visar på 

ett positivt samband mellan de tre nyckeltalen och hållbarhetsarbete betyder det att 

företagsledningarna kan använda studiens resultat som hjälp när de ska argumentera för 
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en investering i hållbarhetsarbete. Studien visar att företag som väljer att investera i 

hållbarhetsarbete inte kommer att skadas finansiellt.   

 

Företag med ett etablerat hållbarhetsarbete kan med stöd utifrån denna studies resultat 

fortsätta med sitt hållbarhetsarbete men även få hjälp när de ska analysera och granska 

sitt arbete. Vi anser att företagen ständigt behöver analysera sitt arbete mot hållbarhet 

och genom det bidra till ett bättre samhälle. Företagen kan nå utvecklingen genom att ta 

del av denna studie, men även genom att ta lärdom av andra företags hållbarhetsarbete 

och se hur de arbetar kring dessa frågor. Ett ständigt arbete kring hållbarhetsfrågor där 

utveckling sker kan vara ett hjälpande verktyg för företagsledningar eftersom de ur en 

praktisk relevans kan skapa en bättre relation med företagens intressenter. Att skapa ett 

delat värde med företagets intressenter belyser Porter och Kramer (2011) som en viktig 

aspekt till ett mer hållbart samhälle. Även Donaldon och Preston (1995) beskriver hur 

detta överensstämmer med det principerna inom intressentteorin. Studiens resultat kan 

även vara ett bra argument för intressenterna eftersom det bevisligen kan argumentera 

för ett bättre hållbarhetsarbete där de kan påverka företagen att arbeta mer kring ämnet. 

Vetenskapen om att intressenterna anser detta ämne relevant och aktuellt skapar en 

påtryckning för företagen att arbeta mer intensivt vilket skapar ett delat värde likt Porter 

och Kramer (2011) teori.  

 

5.2.3 Bidragens trovärdighet  

Trovärdigheten i studiens teoretiska och praktiska bidrag grundar sig i studiens 

empiriska resultat där resultatet har analyserats fram med hjälp av flera olika statistiska 

undersökningar. Genom en djup inblick i tidigare forskningsresultat och metodval har vi 

kunnat utforma vårt egna val till studien. Detta har sedan resulterat i att syftet har 

besvarats och bidragit till forskningsämnet både inom det teoretiska och praktiska 

området. Studiens tidsperiod utgår från 2013, där det insamlade hållbarhetsarbetet 

kommer ifrån och sträcker sig till räkenskapsåret 2015. Studiens tidsperspektiv kommer 

diskuteras mer utförligt i kapitlet 5.3, studiens begräsningar. Indexets trovärdighet berör 

hela studien och behöver betraktas med hög trovärdighet eftersom det är de mest stabila 

index som finns för redovisning av hållbarhetsarbete inom Sverige. Indexets faktiska 

siffror är granskade och kontrollerade, vilket bidrar till att studiens teoretiska och 

praktiska bidrag uppfattas som trovärdigt.   
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Enligt Bryman och Bell (2013) är generalisering ett av huvudmålen som berör en 

kvantitativ studie. Vi vill därför föra en reflektion kring studies resultat och hur det kan 

generaliseras till andra kontexter som inte har berörts i denna studie. I metodkapitlet 

beskrivs en bortfallsanalys för ett fåtal företag. Antigen vara redovisningen otillräcklig 

eller om företagen har bytt börslista från 2013 eftersom index för ansvarsfullt 

företagande framtogs. Vi finner därför stöd i att resultatet från studien avspeglas och 

generaliseras över samtliga noterade företag på Nasdaq OMX Stockholm.   

5.2.4	Slutsats		

Denna studie hade som syfte att på ett empiriskt sätt undersöka om det föreligger ett 

samband mellan företags hållbarhetsarbete och företagens lönsamhet med 

avgränsningen gentemot företag som var noterade på Nasdaq OMX Stockholm och 

redovisade hållbarhetsarbete för räkenskapsåret 2013. Vidare valdes tre finansiella 

nyckeltal som skulle analyseras mot företagens hållbarhetsarbete. Efter analyserna 

utförts kunde vi se tendenser till ett positivt samband till samtliga finansiella nyckeltal. 

När nyckeltalet avkastning på eget kapital undersöks ser vi en signifikans på p < 0.05, 

vilket indikerar ett positivt samband. Avkastning på sysselsatt kapital har en högre 

signifikansnivå på p < 0.1.  Det finansiella nyckeltal med lägst signifikansnivå var 

vinstmarginalen där p < 0.01 vilket innebär att vi med 99 procent sannolikhet kan se ett 

positivt samband. Studiens resultat bevisar att ett positivt samband förekommer mellan 

företagets hållbarhetsarbete och dess lönsamhet. Studiens resultat stärks även genom 

tidigare forskningsresultat som har belysts i tidigare kapitel med ett positivt samband 

(e.g. Margolis et al., 2007; Orlitzky et al., 2003; McWilliams och Siegel, 2001). Vid ett 

mer eftertänksamt perspektiv där studiens resultat visar hur hållbarhetsarbete hos 

noterade företag faktiskt har ett positivt samband med företagslönsamhet behöver det 

därför tas i beaktning hos svenska företag. Om sedan det är lönsamheten hos företagen 

som bidrar till ett positivt hållbarhetsarbete eller tvärtom kan studien inte besvara. Det 

är troligt att företag med en hög lönsamhet kan investera mer resurser i 

hållbarhetsarbete än vad andra företag med lägre lönsamhet kan. 

Det resultat som analyserats fram utifrån de hypotesprövningar som gjorts med hjälp av 

regressionsanalyser medför att samtliga hypoteser kan bekräftas. Genom detta visas en 

tydlig tendens till att ett samband föreligger mellan lönsamhet och hållbarhetsarbete. I 

början av denna studie var det en av de problemfrågor som framkom vid 
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sammanställning av tidigare forskning. Vi kan därför dra en slutsats att det förekommer 

ett positivt samband mellan ett bra hållbarhetsarbete företagens lönsamhet. Studiens 

andra frågeställning berör de tre nyckeltalen och hur de har ett positivt samband med 

hållbarhetsarbete. Likt ovan har denna frågeställning analyserats och undersökts där 

svaret blir att det finns ett positivt samband mellan studiens alla tre nyckeltal och 

hållbarhetsarbete och detta medför att studiens två problemfrågor besvaras. 

 
5.3 Studiens begränsningar  
I studien har vi som tidigare nämnt insamlat sekundärdata från Folksams index för 

ansvarsfullt företagande. Vi har använt den senaste rapporten från Folksam år 2013 

(Folksam, 2013). Alla företags årsredovisningar är inhämtade från databasen Retriever 

och gäller räkenskapsår 2015. De källor vi har använt för insamlingen av sekundärdata 

anser vi vara av tillförlitlig karaktär eftersom att samtliga källor är kontrollerade innan 

de är upplagda i respektive databas. För att hela tiden säkerhetsställa den inhämtade 

informationen och data har vi kontinuerligt jämfört siffrorna mot Nasdaq OMX 

Stockholms och Avanzas egna aktielistor. Vi har även kunnat kontrollera den 

kvantitativa data när vi har överfört data från källorna till Excel-ark och vidare till 

statistikprogrammet SPSS. Kontrolleringen av data och jämförandet mot övriga 

aktielistor har vi ständigt gjort under studiens gång för att kunna säkerhetsställa att den 

insamlade data inte är av felaktig karaktär.  

I studien har en tvärsnittdesign legat som grund för att undersöka sambandet mellan 

företagens hållbarhetsarbete genom Folksams index 2013 och de noterade företagens 

årsredovisningar år 2015. Tidigare forskning har diskuterat hur tidsperioden kan ha en 

påverkan på resultatet. Farag et al. (2015) förklarar i sin studie att en undersökning som 

berör finansiella mått under en ettårsperiod kan ge ett missvisande resultat. Resultatet 

vill uppfattas mindre missvisande om undersökningsperioden är längre (Farag et al. 

2015).  

Sedan starten 2006 har Folksams index ständigt utvecklats, från att publicera 

hållbarhetsindex vartenda år, till att enbart publicera indexet vartannat år. Detta år 

publiceras det inget index eftersom en ny lag träder fram och börjar gälla för 2017 och 

redovisas först 2018. Att en utveckling av indexet har skett löpnade är positivt, dock ger 

det en indikation på att indexet inte alltid är av högsta kvalité eftersom det ständigt är 
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under förbättring. I och med detta anser vi att indexet är det tydligaste måttet på 

redovisning av hållbarhetsarbete, samtidigt som vi är medvetna om att indexet är lite 

skakigt och behöver förbättrats.   

 

5.4 Förslag till vidare forskning  

Den här studien har inte bara besvarat arbetets frågeställningar kring sambandet mellan 

hållbarhetsarbete och företagslönsamhet utan har även väckt nya intressen och skapat 

fler frågeställningar inom ämnet. Kommande studier kan ta del av vår forskning och 

vidareutveckla de resultat vi har kommit fram till. Nedan kommer vi diskutera och bidra 

till vidare forskning inom ämnet.  

Tidigare i kapitlet nämnde vi hur en longitudinell design kunde vara intressant för 

vidare forskning. Detta genom en undersökning av flera variabler, men även för att 

kunna se hur det nya Folksam indexet kan finna ett samband med företagens lönsamhet 

under flera år. Det skulle bidra till ett resultat som kan bevisa om hållbarhetsarbete 

påverkar företagens lönsamhet under en längre tidsperiod, till exempel en femårsperiod.   

Ett sista bidrag till vidare forskning som vi anser vore intressant att studera hur 

hållbarhetsarbete skiljer sig från respektive land i Europa. Forte (2013) anser att det är 

en betydande skillnad mellan världens olika länder, medan Strand et al. (2015) 

argumenterar för att det finns likheter mellan de skandinaviska länderna. Syftet med en 

sådan studie skulle då bli att studera ländernas likheter och skillnader. Studien skulle 

kunna bevisa om det finns skillnader och likheter, men även vilket land som har de 

främsta och mest utvecklade hållbarhetsarbetet.  
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Bilaga 1 – Populationsurval 
Nedan följer en sammanställning av alla företag som ingick i populationen i denna 
studie.  
 
Bolagsnamn Org. nr 
AAK AB (publ) 5566692850 
AB Novestra (Bytt namn till Strax)  5565397709 
Acando AB 5562725092 
ACTIVE Biotech AB 5562239227 
Addnode Group Aktiebolag (publ) 5562913185 
Addtech AB 5563029726 
Aktiebolag Fagerhult 5561106203 
Aktiebolaget Electrolux 5560094178 
Aktiebolaget Industrivärden 5560434200 
Aktiebolaget SKF 5560073495 
Aktiebolaget Volvo 5560125790 
Alfa Laval AB 5565878054 
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) 5566262407 
Anoto Group AB 5565323929 
Arcam Aktiebolag (publ) 5565395356 
Arctic Paper Sverige Aktiebolag 5565384582 
Arise AB 5562746726 
ASSA ABLOY AB 5560593575 
AstraZeneca AB 5560117482 
Atlas Copco Aktiebolag 5560142720 
Atrium Ljungberg AB 5561757047 
Autoliv Holding AB 5566877345 
Avanza Bank Holding AB 5562748458 
Avega Group AB 5566011887 
Axfood Aktiebolag 5565420824 
Axis Aktiebolag 5562411065 
Beijer Alma AB 5562297480 
Beijer Electronics Aktiebolag 5560251851 
Beijer Ref AB (publ) 5560408113 
Bergs Timber AB (publ) 5560522798 
Betsson AB 5560904251 
Bilia AB 5561125690 
BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) 5560255001 
BioGaia AB 5563808723 
BioInvent International Aktiebolag 5565377263 
Biotage AB 5565393138 
Björn Borg AB 5566580683 
Boliden AB 5560514142 
Bong AB 5560341579 
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Boule Diagnostics AB 5565350252 
BTS Group AB 5565667119 
Bulten AB 5566682141 
Bure Equity AB 5564548781 
Byggmax Group AB 5566563531 
B&B TOOLS Aktiebolag 5560348590 
Castellum Aktiebolag 5564755550 
Catena AB 5562941715 
Cavotec Sverige Aktiebolag 5561604074 
CellaVision AB 5565000998 
Clas Ohlson Aktiebolag 5560358672 
Cloetta AB 5563088144 
Concentric Skånes Fagerhult AB 5561058941 
Concordia Maritime Aktiebolag 5560685819 
Consilium Aktiebolag 5564803327 
Corem Property Group AB 5564639440 
CTT Systems AB 5564307741 
Dedicare AB (publ) 5565161501 
DGC One AB 5566241732 
Diös Fastigheter AB 5565011771 
DORO AB 5561619429 
Duni AB 5565367488 
Duroc Aktiebolag 5564464286 
East Capital Explorer AB (publ) 5566937404 
Elanders AB 5560081621 
Electra Gruppen AB (publ) 5560654054 
Elekta AB (publ) 5561704015 
Elos Medtech AB 5560219650 
Endomines AB (publ) 5566942974 
Enea Aktiebolag 5562097146 
Eniro AB 5565880936 
eWork Scandinavia AB 5565878708 
Fabege AB 5560491523 
Fastighets AB Balder 5565256905 
FastPartner AB 5562307867 
Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.) 5565112058 
Fingerprint Cards AB 5561542381 
Formpipe Software AB 5566686605 
Getinge AB 5564085032 
Global Health Partner Swe AB 5566944178 
Gunnebo Aktiebolag 5564382629 
H & M Hennes & Mauritz AB 5560427220 
Haldex Aktiebolag 5560101155 
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Heba Fastighets Aktiebolag 5560573981 
Hexagon Aktiebolag 5561904771 
HEXPOL AB 5561089631 
HiQ International AB 5565293205 
HMS Networks AB 5566618954 
Holmen Aktiebolag 5560013301 
Hufvudstaden AB 5560128240 
Husqvarna Aktiebolag 5560005331 
I.A.R. Systems Group AB 5564007200 
ICA Gruppen Aktiebolag 5560482837 
Image Systems AB 5563194041 
Indutrade Aktiebolag 5560179367 
Intellecta AB 5560565151 
Intrum Justitia AB 5566077581 
Investment AB Kinnevik 5560479742 
Investmentaktiebolaget Latour 5560263237 
Investor Aktiebolag 5560138298 
ITAB Shop Concept AB 5562921089 
JM AB 5560452103 
KABE AB 5560972233 
KappAhl AB (publ) 5566612312 
Karo Bio Aktiebolag 5563093359 
Karolinska Development AB 5567075048 
Klövern AB 5564825833 
Knowit Aktiebolag (publ) 5563910354 
Kungsleden Aktiebolag 5565451217 
L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) 5560568817 
Lagercrantz Group Aktiebolag 5562824556 
Lammhults Design Group AB 5565412094 
Lindab International AB 5566065446 
Loomis AB 5566208095 
Lundin Mining AB 5566565783 
Lundin Petroleum AB 5566108055 
Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ) 5565562781 
Meda Aktiebolag (avnoterat 2016, finns 2015 Års)  5564272812 
Medivir Aktiebolag 5562384361 
Mekonomen Aktiebolag 5563921971 
Melker Schörling AB 5565605309 
Micro Systemation AB (publ) 5562443050 
Midsona AB 5562415322 
Midway Holding Aktiebolag 5563232536 
Moberg Pharma AB (publ) 5566977426 
Modern Times Group MTG AB 5563099158 
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MQ Holding AB 5566972211 
MSC Group AB 5563135309 
MultiQ International Aktiebolag 5564586948 
Mycronic AB (publ) 5563512374 
NCC Aktiebolag 5560345174 
Nederman Holding Aktiebolag 5565764205 
Net Insight AB 5565334397 
NetEnt AB (publ) 5565326443 
NeuroVive Pharmaceutical AB 5565956538 
New Wave Group AB 5563500916 
NIBE Industrier AB 5563748309 
Nobia AB 5565282752 
Nolato Aktiebolag 5560804592 
Nordic Mines AB (publ) 5566791215 
Nordic Service Partners Holding AB (avnoterad 2016, finns 2015 
års)  

5565341970 

Nordnet AB 5562491687 
NOTE AB (publ) 5564088770 
NOVOTEK Aktiebolag 5560609447 
Oasmia Pharmaceutical AB 5563326676 
Odd Molly International AB 5566276241 
OEM International Aktiebolag 5561846691 
Orexo AB 5565000600 
Oriflame Cosmetics AB 5560263070 
Ortivus Aktiebolag 5562591205 
Peab AB 5560614330 
Poolia AB 5564479912 
Precise Biometrics AB 5565456596 
Prevas Aktiebolag 5562521384 
Pricer Aktiebolag 5564277993 
Proact IT Group AB 5564943446 
PROBI Aktiebolag 5564177540 
Proffice Aktiebolag (avnoterad 2016, finns 2015 års)  5560896572 
ProfilGruppen AB 5562778943 
Qliro Group AB (publ) 5560356940 
Ratos AB 5560083585 
RaySearch Laboratories AB (publ) 5563226157 
Rejlers AB (publ) 5563498426 
Rezidor Hotel Group AB 5566740964 
RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) 5564954682 
Rottneros AB 5560135872 
SAAB Aktiebolag 5560360793 
Sandvik Aktiebolag 5560003468 
SAS AB 5566068499 
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Seamless Distribution AB 5566102660 
SECTRA Aktiebolag 5560648304 
Securitas AB 5563027241 
Semcon Aktiebolag 5565399549 
Sensys Gatso Group AB 5562154459 
SinterCast Aktiebolag 5562336494 
Skanska AB 5560004615 
SkiStar Aktiebolag 5560936949 
Softronic Aktiebolag 5562490192 
SSAB AB 5560163429 
Stockwik Förvaltning AB 5562947845 
Stora Enso AB 5561733360 
Studsvik AB 5565010997 
Svedbergs i Dalstorp AB 5560524984 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 5560126293 
SWECO AB (publ) 5565429841 
Swedish Match AB 5560150756 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 5560389321 
Swedol AB (publ) 5561276188 
Systemair Aktiebolag 5561604108 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5560160680 
Tele2 AB 5564108917 
TeliaSonera Aktiebolag 5561034249 
Tethys Oil AB 5566158266 
TradeDoubler Aktiebolag 5565757423 
Trelleborg AB 5560063421 
Uniflex AB 5564620887 
VBG GROUP AB (publ) 5560690751 
Venue Retail Group Aktiebolag 5565401493 
Viking Supply Ships AB 5561610113 
Vitec Software Group AB (publ) 5562584804 
Vitrolife AB 5563543452 
Wallenstam AB 5560721523 

Wihlborgs Fastigheter AB 5563670230 
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Bilaga 2 – Bortfall 
 
Avnoterad/Listbyte/Uppköp  
 
Bolag Sektor  
Aerocrine Aktiebolag Hälsovård 
Aspiro AB Telekom 
BE Group AB (publ) Material 
CYBERCOM GROUP AB Telekom 
Fenix Outdoor AB Sällanköp 
Hemtex Aktiebolag Sällanköp 
Mertiva Aktiebolag Finans/Fastighet 
Opcon Aktiebolag Energi 
PartnerTech AB Industri 
Petrosibir AB Finans/Fastighet 
Transmode AB Telekom 
 
 
Bilaga 3 -Bortfall 
Bristfällig information  
Bolag Sektor  
AB Sagax Finans/Fastighet 
AB Traction Finans/Fastighet 
ABB Norden Holding AB Elektronik 
Aktiebolaget Geveko Industri 
Allenex AB) Finans/Fastighet 
Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag  Telekom 
Nordea Bank AB Finans/Fastighet 
PA Resources Aktiebola) Industri 
Svenska Handelsbanken AB Finans/Fastighet 
Swedbank AB Finans/Fastighet 
Transcom WorldWide AB Finans/Fastighet 
Tribona AB Finans/Fastighet 
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Bilaga 4 – Extremvärden  
 
Under denna del beskrivs de extremvärden (outliers) som förekom i respektive 
regressionsanalys. 
 
Regressionsanalys 1 (Avkastning på eget kapital som beroende och Folksamindex som 
oberoende).  
Bolag   Vinstmarginal (%)  
Karolinska Development AB  -34 487,25  
Lundin Mining AB  -8 546,11 
NeuroVive Pharmaceutical AB  -3 611,75  
Oasmia Pharmaceutical AB -2 069,75  
Stora Enso AB  -1 991,71 
Active Bioteck AB  -1 092,23  
Melker Schörling AB   2 115,63 
Concentric Skånes Fagerhult AB   5 894,74  

 
 
Regressionsanalys 2 (Avkastning på sysselsatt kapital som beroende och Folksamindex 
som oberoende).  
 
Bolag  Avkastning Eget Kapital (%)  
Swedish Match AB   1 412,00 
 
 

Regressionsanalys 3 (Vinstmarginal som beroende och Folksamindex som oberoende).  

Bolag  Avkastning Sysselsattkapital ( %)  
Bioinvent Int. AB   -321,93  
 

 

 


