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Sammanfattning 

Titel: CSR-rapportering - från legitimitet till marknadsinformation? En jämförelse mellan 

redovisningslitteraturens och storföretags motiv för hållbarhetsredovisning 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Therese Källman och Emmelie Lindberg 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2017 - Mars 

 

Syfte: Under de senaste åren har det skett ett fokusskifte i redovisningslitteraturen, från 

utgångspunkten att CSR-rapportering bedrivs för att vinna legitimitet och anseende, till att 

rapporteringen i huvudsak sker för att informera investerarna. Studiens syfte är att undersöka om 

motivet till CSR-rapportering på samma sätt som för litteraturen har förändrats i praktiken för 

företag mellan årtalen 2004-2014. 

 

Metod: Med grund i den positivistiska forskningsfilosofin har vår studie en hypotetiskt-deduktiv 

ansats med en deskriptiv-förklarande forskningsdesign och en longitudinell tidshorisont. I studien 

har vi använt oss av kvantitativ sekundärdata, insamlad från databasen Datastream. Studiens två 

urval har varit stora företag från å ena sidan USA och Kanada, å andra sidan 17 europeiska länder. 

Alla statistiska analyser - parade t-test och multipla regressioner - har utförts i statistikprogrammet 

SPSS. 

 

Resultat och slutsats: I vår första analys fann vi att det skett en signifikant ökning av CSR-

rapporteringen mellan 2004 och 2014 för båda urvalsgrupperna. Våra två andra analyser visade på 

att legitimitetsmotivet hos företagen är oförändrat, medan styrkan på sambandet mellan CSR-

rapportering och marknadsvärde är oförändrat eller har minskat i styrka, beroende på 

urvalskategori. Att en ökad rapportering inte nödvändigtvis leder till en ökad finansiell nytta, visar 

även det på att företag i praktiken inte följt samma motivskifte som litteraturen. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det område som tidigare studiers resultat skiljer sig mest kring är 

huruvida CSR-rapportering lönar sig ekonomiskt för företagen. Vår studie lämnar bidrag gällande 

detta, men mer studier behövs göras på området.  

 

Uppsatsens bidrag: Våra resultat visade att det fokusskifte som litteraturen genomgått inte 

motsvaras av ett skifte även i praktiken. Det är därmed lika viktigt för företagen med legitimitet 

2014 som 2004. Vår första analys bidrar även med en kartläggning av rapporteringsomfattningen 

med över 630 observationer för två kontinenter. Slutligen bidrar vi med empiriska resultat som visar 

att CSR-rapportering korrelerar positivt med företagens marknadsvärde. 

 

Nyckelord: CSR, CSR-rapportering, hållbarhet, redovisningsteori, legitimitetsteorin, 

marknadsvärde 
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Abstract 

Title: CSR-reporting - from legitimacy towards market information? A comparison of the motives 

for sustainable reporting between accounting research and large corporations  

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Therese Källman and Emmelie Lindberg 

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2017 - March 

 

Aim: During recent years, there has been a shift in focus among accounting researchers, from the 

premise that CSR-reporting is primarily used for gaining legitimacy and a better reputation, towards 

the view that reporting is mainly used to inform investors. The aim of this study was to examine 

whether the motives for CSR-reporting for large corporations between the years 2004-2014, has 

shifted in the same way.  

 

Method: Our study has its basis in the philosophy of positivism, with a hypothetical-deductive 

approach and a descripto-explanatory purpose and a longitudinal time horizon. We have used 

quantitative secondary data from the database Datastream, from large companies in the US and 

Canada in one sample, and 17 European countries in the other sample. All our analyses - paired t-

tests and multiple regressions - have been made using the statistical program SPSS. 

 

Result and conclusions: In our first analysis, we found that the CSR-reporting of the companies 

had increased significantly between the years 2004 and 2014. Our other two analyses showed that 

the companies’ motive for legitimacy was unchanged, while the strength of the correlation of the 

CSR-reporting and market value was unchanged or weakened, depending on the sample. Since an 

increase in reporting did not necessarily equal financial gain, these results also supported that the 

companies’ motive for reporting was not primarily about informing the market.  

 

Suggestions for future research: The area where the results of most previous studies differ most is 

whether CSR-reporting has any financial benefit for the company. Therefore, that area is still the 

one most in need of further studies.  

 

Contribution of the thesis: Our results showed that the accounting researcher’s shift in focus 

concerning the motives for CSR-reporting, did not correspond with a similar shift in the companies’ 

motives for reporting. Our first analysis also contributes with over 630 observations showing the 

extent of CSR-reporting in North America and Europe. Lastly, our study contributes with empirical 

data showing a positive correlation between CSR-reporting and market value.  

 

Key words: CSR, CSR-reporting, sustainability, accounting theory, legitimacy theory, market 

value 
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1. Inledning 

I detta kapitel ska vi först gå igenom bakgrunden till studien, samt vilken utgångspunkt denna har. 

Därefter följer en problemdiskussion, som leder fram till vårt syfte med arbetet, våra 

frågeställningar, samt de avgränsningar vi har gjort. I slutet på kapitlet presenteras uppsatsens 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhet och ansvarstagande är områden som blir alltmer angelägna, sett till hur vår omvärld ser 

ut. Det räcker med att se på den förstärkta växthuseffekten som leder till global uppvärmning 

(Naturskyddsföreningen, 2016), eller den ökade globaliseringen som leder till att företag flyttar sin 

produktion till låglöneländer där arbetarnas rättigheter är sämre (Amnesty, u.å.). Mänskliga 

aktiviteter anses av många ha en skadlig effekt på samhället, miljön och ekonomin, vilket 

kommande generationer får plocka upp notan för (Unerman, Bebbington & O’Dwyer, 2011). 

Hållbarhet och ansvarstagande från företagens sida är därför en viktig faktor för många 

konsumenter och investerare. Rapporter rörande exempelvis att Hennes & Mauritz utnyttjar 

barnarbete väcker alltid starka reaktioner (Rudolfsson, 2015, 12 mars) och British petroleums 

företagsvärde halverades under de dramatiska dagarna 2010, när oljeläckan i Mexikanska gulfen 

skedde (Kederstedt, 2012, 15 november). 

 

Men hållbarhet och ansvarstagande är inget nytt ämne. År 1987 släpptes den så kallade Brundtland-

rapporten vilken, enligt Deegan och Unerman (2011), utgjorde ett viktigt historiskt steg i att placera 

hållbarhet på den ekonomiska kartan. Upprättandet av rapporten initierades av FN och syftade till 

att finna ett unionsgemensamt förhållningssätt till den pågående förbrukningen av jordens resurser. 

I Brundtland-rapporten (FN, 1987) definieras utveckling som hållbar när den möter dagens 

människors behov, utan att kompromissa med nästkommande generationers förmåga att möta sina 

behov. Det är alltså inte hållbart att de som lever idag utarmar jordens resurser för egen vinnings 

skull, utan en tanke på framtiden.  

 

För att visa att de är ansvarstagande kan företag rapportera om de miljömässiga och sociala 

aspekterna av sin verksamhet. Corporate Social Responsibility, CSR, är ett centralt uttryck inom 

hållbarhetsrapportering. EU-kommissionen (u.å.a) beskriver CSR som det ansvar företag har för sin 

åverkan på samhället, något som är viktigt för såväl hållbarhet, innovation och konkurrensen 
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företag emellan. Att CSR-rapportera innebär alltså att företagen visar sina intressenter hur 

verksamheten påverkar samhället socialt och sett till miljön - i tillägg till den ekonomiska 

redovisningen. Enligt Carroll (1999) kan företagens samhällsintresse spåras århundraden tillbaka, 

men det var först på 1950-talet som företagens ansvar gentemot samhället började diskuteras på 

allvar. Då uppkom även det moderna begreppet CSR som, enligt författaren, sedan dess fortsatt att 

utvecklas och sedermera fortsatt att påverkat samhället. 

 

Under 2000-talet har fokuset på hållbarhet fortsatt att öka. År 2000 bildades organisationen Global 

compact under FN, med uppdrag att stödja ansvarsfullt agerande hos företag (CSR Wire, u.å.; UN 

Global compact, u.å.a). EU-kommissionen (2001) släppte ett år senare sin Grönbok med ett 

gemensamt ramverk för CSR i Europa, och FN deklarerade 2002 att hållbarhet är en överordnad 

princip för deras arbete (Riksdagen, 2014). Även organisationer som Global reporting initiative, 

GRI, vars standarder för hållbarhetsrapportering är bland de mest använda i världen (GRI, u.å.), 

visar på hur spridd företeelsen är; tusentals företag i mer än 90 länder rapporterar enligt dessa 

standarder. En annan internationell organisation värd att nämna är CSR Europe, Europas ledande 

CSR-företagsnätverk (CSR Sweden, u.å.). Dryga 10 000 organisationer samarbetar globalt genom 

detta nätverk. 

 

Vad som influerar och styr företags CSR-rapportering skiljer sig åt i världen. För europeiska företag 

är det främst EU som påverkar lagstiftningen och policysättningen; exempelvis består EU:s 

miljöpolicy idag av över 500 regleringar, direktiv och beslut (European environmental agency, 

u.å.). Till och med räkenskapsåret 2016 har hållbarhetsrapportering varit frivilligt inom unionen, 

men i april 2014 antog EU-kommissionen (2014) ett nytt direktiv som gör det tvingande för företag 

med mer än 500 anställda att upprätta en hållbarhetsrapport. Direktivet börjar gälla från och med 

räkenskapsåret 2017. När det antogs så hållbarhetsrapporterade ungefär 2 500 företag på frivillig 

basis, en siffra som ökar till över 7 000 företag när direktivet börjar gälla (Lundberg Markow, 2014, 

22 april). 

 

I Nordamerika, som i denna studie innefattar USA och Kanada, är hållbarhetsrapportering en 

frivillig aktivitet för företag och länderna sätter själva upp sina riktlinjer för hur denna rapport ska 

se ut (Government of Canada, u.å.; Cecil, 2008). Många företag väljer, trots att det är frivilligt, ändå 

att hållbarhetsrapportera. Detta kan bero på att begreppet CSR diskuterades flitigt och började 

omsättas från teori till praktik i de båda länderna redan på 1970-talet. Exempelvis fick då USA ett 

antal myndigheter och lagar gällande socialt och miljömässigt skydd, och kanadensiska företags 
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hållbarhetsrapporter hade till och med ett bredare fokus än de i USA, trots att det var i USA som 

begreppet CSR uppkom (Adams, Hill & Roberts, 1998; Carroll, 1999). 

 

Ständigt aktuellt inom CSR-forskningen är att försöka hitta förklaringar till varför företag CSR-

rapporterar frivilligt, och en förklaring kan finnas i legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2011). 

Enligt denna strävar företag ideligen efter att försäkra sig om att de agerar i enlighet med rådande 

normer i samhället, alltså att intressenterna ska betrakta deras verksamhet som legitim. Förespråkare 

för teorin menar att företagsstorlek är en faktor som påverkar hur mycket företagen behöver 

legitimera sin verksamhet (Patten, 1991, 1992, 2002; Hackston & Milne, 1996), då större företag 

antas vara utsatta för fler sociala och politiska påtryckningar och därmed har ett högre 

legitimitetsbehov. Eftersom CSR-rapportering är ett verktyg för att vinna legitimitet (ibid.) och 

storleken på företaget ett vedertaget mått för dess legitimitetsbehov, visar storleken även i 

förlängningen på företagens motiv för att CSR-rapportera, det vill säga utföra en aktivitet som 

skapar legitimitet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning har visat att hållbarhetsrapporteringen har ökat under den senare halvan av 1900-

talet. Exempelvis visar en studie att rapporteringen ökat signifikant bland amerikanska storföretag 

från slutet av 1970-talet till 2010 (Cho, Michelon, Patten & Roberts, 2015), och en annan att 

rapporteringen ökat bland multinationella företag mellan 1998 till 2001 (Kolk, 2003). Vad som 

emellertid är mindre känt är att den retorik, med vars hjälp företagsledningar motiverar sin ökade 

hållbarhetsrapportering, har ändrats dramatiskt under de senaste 30 åren. Detta då huvudfåran av 

redovisningslitteraturen har skiftat fokus när det gäller vad som motiverar företag att 

hållbarhetsrapportera. Under 1980- och 1990-talet beskrevs nämligen det avgörande skälet för 

hållbarhetsrapportering att öka legitimiteten och förbättra imagen (Deegan, 2002), medan modern 

hållbarhetsrapportering huvudsakligen antas motiveras av att den informerar investerare (Cho et al., 

2015; Moser & Martin, 2012; Patten, 2013). Det skifte hos litteraturens fokus som ägt rum under de 

senaste åren torde kunna ha effekter både på omfattning och form av rapporteringen. Detta eftersom 

de argument som används i litteraturen sannolikt borde motsvaras av de motiv som företagen 

använder för sin rapportering - men det är dock fortfarande okänt om en förändring av motiven hos 

företagens ledningar faktiskt har ägt rum. Det är alltså inte känt huruvida företagens strävan efter att 

legitimera sin verksamhet har ersatts av en ambition att informera marknaden som huvudsakligt 

motiv för att CSR-rapportera.  
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Vår studie anknyter direkt till ett uttalat forskningsgap i redovisningslitteraturen, noterat av Moser 

och Martin (2012). De menar på att kunskap om företagens motiv till CSR-rapportering saknas och 

att bristen på denna kunskap får dem att ifrågasätta huruvida rapporteringen är tillförlitlig. Ramanna 

(2012) lyfter vidare att forskning rörande rapportpraktiken och vad för nytta rapportering bidrar 

med är en fundamental fråga när det kommer till CSR-forskning. Vidare hänvisar alla tre författarna 

till en av ämnets stora konferenser, anordnad i januari 2013 av Harvard Business School och 

Journal of Accounting and Economics. Moser och Martin (2012) menar att konferensens Call for 

papers ytterligare visar på bristen av kunskap gällande företags motiv till CSR-rapportering, samt 

intressenternas reaktion på denna. Inför konferensen bad arrangörerna, varav Ramanna (2012) var 

en av dem, deltagarna lämna in studier inom området CSR-forskning. Arrangörerna lämnade även 

förslag på lämpliga ämnen att undersöka (Harvard Business School, u.å.). Bland annat angavs hur 

dagens hållbarhetsrapportering skiljer sig från hållbarhetsrapporteringen förr, det vill säga den 

förändring av litteraturens angivande av skäl för att hållbarhetsrapportera, som ett av de mer 

intressanta förslagen till forskning att presentera på konferensen - men vid konferensen 

presenterades ingen sådan studie (Cho et al., 2015). Studier av litteraturens utveckling de senaste 

åren och studier av företagens motiv till hållbarhetsredovisning är även särskilt fruktbara eftersom 

huvudfåran av redovisningslitteraturen inte alls engagerar sig i dessa utvecklingsförlopp (Patten, 

2013). 

 

Vi inleder vår studie genom att undersöka bredden av hållbarhetsredovisning åren 2004 och 2014. 

En stor ökning av rapporteringsomfattningen skulle signalera att den tidigare CSR-rapporteringen 

inte är fullt jämförbar med den nuvarande, vilket kan ha betydelse för motivet att 

hållbarhetsrapportera. Denna del av undersökningen utgör en kontext inför vår huvudfråga – om 

legitimitet som skäl för CSR-rapportering har minskat eller ökat i betydelse under vår 

undersökningsperiod. Slutligen studerar vi aktiemarknadens reaktion på hållbarhetsinformation. En 

stor andel av aktuell redovisningsforskning hävdar att hållbarhetsrapportering är ekonomiskt 

lönsamt för företagen (Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2011; Dhaliwal, Radhakrishnan, Tsang & 

Yang, 2012; Greeves & Ladipo, 2004, se Schadewitz & Niskala, 2010; Guidry & Patten, 2010; 

Ioannou & Serafeim, 2010; Marshall, Brown & Plumlee, 2009; Murray, Sinclair, Power & Gray, 

2006; Schadewitz och Niskala, 2010; Van de Velde, Vermeir & Corten, 2005). Det finns anledning 

att ifrågasätta detta eftersom många tidigare studier funnit också det motsatta (Boesso, Kumar & 

Michelon, 2013; Carnevale, Mazzuca & Venturini, 2011; Cho et al., 2015). Bevisen är alltså 

motstridiga och bilden av en positiv relation mellan rapportering och ekonomisk nytta är oklar. Det 
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finns till och med en studie som fann att de bolag som är minst hållbara i praktiken har de högsta 

marknadsvärdena (Brammer, Brooks & Pavelin, 2006).  

 

Hållbarhetsrapporteringens innehåll har kritiserats för att vara ”voluntary, partial, and mostly, fairly 

trivial” (Gray, 2006, s. 806), vilket, om detta är korrekt, innebär att aktiemarknaden inte reagerar på 

den information som hållbarhetsredovisningen tillhandahåller. Ytterligare anledning till en skeptisk 

hållning till CSR-rapporteringens relevans för företagens värdering är det oklara forskningsläge 

som råder gällande sambandet mellan hållbarhetsprestationer och redovisad vinst (Aupperle, Carroll 

& Hatfield, 1985; Nelling & Webb, 2009). Med hållbarhetsprestationer menas i detta sammanhang 

det praktiska utfallet av företagens CSR-rapportering, det vill säga företagets aktiviteter inom 

hållbarhetsområden, vilket kan jämföras med det engelska uttrycket CSP, Corporate Social 

Performance (Mahoney & Roberts, 2007).  Det råder ingen konsensus bland forskare om 

hållbarhetsprestationers lönsamhet, vare sig de mäts mot marknadsvärde eller redovisningsmässiga 

lönsamhetsmått (Dhaliwal et al., 2012). Forskningsläget är därmed tämligen öppet, varför ett 

forskningsgap torde föreligga även i denna del av vår undersökning. Även om den sista delen i vår 

studie är fokuserad på effekter av företagens hållbarhetsrapportering och inte undersöker effekter av 

deras hållbarhetsprestationer, så är ämnena så pass närliggande varandra att vi finner jämförelsen 

relevant när det gäller att identifiera gap i forskningen.  

 

Som tidigare nämnts har de motiv eller drivkrafter till CSR-rapportering som litteraturen anger 

förändrats från att huvudsakligen gälla legitimitet och imagestärkning under 1980- och 1990-talet, 

till att informera marknaden en bit in på 2000-talet (Cho et al., 2015; Deegan, 2002; Moser & 

Martin, 2012; Patten, 2013). Det är emellertid oklart för forskningen om de redovisande företagen 

har genomgått samma konceptuella utveckling. Ingen studie har visat att företag har förändrat sina 

motiv till hållbarhetsredovisning på samma sätt som redovisningslitteraturen. Eftersom litteraturen 

har undergått denna förändring finns dock tillräckliga skäl att misstänka att legitimitet har minskat i 

betydelse som motiv till hållbarhetsredovisning också i praktiken hos företag. Om motivet till att 

hållbarhetsrapportera successivt skiftat från legitimitet och förbättrad image till att bli 

marknadsorienterat, borde sedermera ägarnas och andra intressenters nytta av 

hållbarhetsrapporterna ha ökat under dessa år. Utifrån ovanstående torde vi kunna förvänta oss att 

styrkan hos ett eventuellt samband mellan marknadsvärde och hållbarhetsredovisningens 

omfattning har ökat mellan 2004 och 2014.  
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Våra resultat bidrar till redovisningslitteraturen genom att studien är den enda longitudinella studie 

som under 2000-talet enkom undersöker förändringen hos det aktuella sambandet i den tredje 

delundersökningen. Hållbarhetsområdet är under snabb utveckling varför samband som existerat för 

10-30 år sedan inte längre kan förutsättas. Vår studie är alltså unik genom att vara den enda 

undersökningen av en eventuell försvagning eller förstärkning av sambandet mellan företagsstorlek 

respektive marknadsvärde och hållbarhetsredovisningens omfattning under 2000-talet. Studien har 

också implikationer för praktiker och lagstiftare. För företagsledningar torde våra resultat klargöra 

de motiv som andra företag kan anses ha för sina hållbarhetsrapporter, särskilt huruvida att öka 

legitimiteten fortfarande är ett betydelsefullt motiv för att hållbarhetsrapportera. Till nytta för denna 

kategori är sannolikt också våra resultat om sambandet mellan företags marknadsvärde och 

omfattningen av deras hållbarhetsredovisning. Lagstiftare torde också behöva beakta de motiv 

företagen har för att CSR-rapportera, eftersom kommande regleringar kan behöva göras mer 

detaljerade om företags motiv för att rapportera inte är kongruenta med lagstiftarens ambition.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vår bakgrund och problemdiskussion har lett fram till följande frågeställningar: 

 Har CSR-rapporteringen ökat eller minskat mellan 2004 och 2014 i Europa respektive 

Nordamerika? 

 Finns det något samband mellan CSR-rapportering och företagsstorlek och har detta 

samband i så fall förändrats mellan 2004 och 2014? 

 Finns det något samband mellan CSR-rapportering och marknadsvärde och har detta 

samband i så fall förändrats mellan 2004 och 2014? 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om legitimitetsmotivet till CSR-rapportering har förändrats mellan 

årtalen 2004-2014, på samma sätt som litteraturens fokusförändring från legitimitet till 

aktieägarinformation indikerar. Vi undersöker även om det eventuella sambandet mellan 

rapporteringen och företags marknadsvärde har stärkts under samma period. 
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1.5 Avgränsning 

Vi kommer att undersöka börsnoterade europeiska företag som finns tillgängliga på listan Stoxx 

Europe 600, samt börsnoterade nordamerikanska företag som finns tillgängliga på listan Stoxx 600 

North America (Stoxx, u.å.b; u.å.c). En geografisk avgränsning görs mot de 17 länder
1
 som i 

studien representerar Europa, samt USA och Kanada som representerar Nordamerika. Även en 

tidsmässig avgränsning görs, denna gällande åren 2004 och 2014. 

 

1.6 Disposition 

Vår uppsats disponeras enligt följande: 

 

 

 

                                                 

1
  De europeiska länder som innefattas är följande: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. 

•I inledningskapitlet går vi igenom bakgrunden till studien, samt dess problemformulering komplett 
med frågeställningar, syfte och avgränsningar. 

Kapitel 1: Inledning 

•Teorikapitlet innehåller en litteraturgenomgång där vi redovisar relevanta begrepp och tidigare 
forskning för vår studie. Vi ställer även upp studiens hypoteser löpande genom kapitlet, i 
anslutning till relevant forskning. 

Kapitel 2: Teoretisk referensram 

•I metodkapitlet avhandlas först vår forskningsstrategi, varpå vår empiriska metod, 
operationalisering, antaganden och villkor för analyserna, analysmetoderna ochh analys utifrån 
kvalitetskriterier följer. 

Kapitel 3: Metod 

•I resultatkapitlet går vi igenom studiens empiriska resultat. 

Kapitel 4: Empiriska resultat 

•I analyskapitlet diskuterar vi våra empiriska resultat, samt knyter samman dessa med tidigare 
forskning och våra hypoteser. 

Kapitel 5: Analys 

•I detta avslutande kapitel redogör vi för studiens bidrag och begränsningar. Slutligen lämnar vi 
förslag på fortsatt forskning. 

Kapitel 6: Studiens bidrag, begränsningar och förslag på vidare forskning 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en allmän referensram, i vilken vi ger en informationsmässigt relevant 

grund för resten av kapitlet. Därpå följer tre avsnitt, ett för var och en av våra delanalyser, i vilka vi 

presenterar relevant tidigare forskning, samt ställer upp våra hypoteser.  

 

2.1 Allmän referensram 

I detta inledande avsnitt börjar vi med att definiera begreppet CSR. Därpå visar vi dess framväxt 

och går igenom CSR-rapportering i Europa och Nordamerika, samt hur begreppet CSR mätts inom 

tidigare forskning och hur finansiella mått tidigare har tillämpats inom hållbarhetsstudier. Detta ger 

en bakgrund till den metod vi valt att använda oss av i vår studie. 

 

2.1.1 Corporate social responsibility (CSR) 

Corporate social responsibility, CSR, eller företags sociala ansvar på svenska, är ett begrepp med 

många definitioner. Vi har tidigare använt oss av EU-kommissionens (u.å.a) definition, enligt vilken 

CSR definieras som “the responsibility of enterprises for their impact on society”, något som 

kommissionen skriver är viktigt för både hållbarhet, innovation och konkurrensen företag emellan. 

En mer utförlig definition finns i EU-kommissionens (2001, s. 6, vår översättning) grönbok för ett 

unionsgemensamt förhållningssätt till CSR. Vi kommer fortsättningsvis i denna studie att definiera 

CSR enligt denna: 

“[CSR är] ett koncept genom vilket företag kan inkorporera social och miljömässig 

hänsyn i sin näringsverksamhet och vid interaktioner med intressenter, på en frivillig 

basis [...]. Att vara socialt ansvarstagande innebär inte bara att agera juridisk 

korrekt, utan att gå steget längre och investera ‘mer’ i mänskligt kapital, miljön och 

relationen med intressenterna.” 

 

Andra definitioner av begreppet har samma kärna, såsom Carrolls (1999, s. 283, vår översättning): 

“Företagens sociala ansvar innefattar de ekonomiska, juridiska, etiska och 

godtyckliga förväntningarna som samhället har på en organisation vid ett givet 

tillfälle” 
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Eller definitionen från The world business council for sustainable developments (u.å., vår 

översättning): 

“CSR är företagens fortlöpande åtagande gällande att bidra till ekonomisk tillväxt 

och samtidigt förbättra livsvillkoren för sina anställda och deras familjer, samt för 

samhället i stort.” 

 

Grankvist (2009) delar upp CSR i tre delar: socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. 

Enligt honom driver företag som är socialt ansvarstagande sin verksamhet med hänsyn till andra 

medborgares välbefinnande och hälsa, oavsett om det rör sig om konsumenter, underleverantörer 

eller de egna anställda. Företag som är ekonomiskt ansvarstagande förvaltar aktieägarnas kapital på 

bästa sätt, det vill säga ger dessa en så hög avkastning som möjligt. Företag som är miljömässigt 

ansvarstagande verkar för att deras verksamhet inte ska påverka planeten eller dess naturresurser på 

ett långsiktigt negativt sätt. Vidare skriver författaren att det inte går att ignorera någon av de tre 

delarna till förmån för de andra, utan en balans krävs för en långsiktigt hållbar verksamhet. 

 

De tre kategorierna som Grankvist (2009) presenterar återkommer bland annat i GRI:s (2013) 

riktlinjer för rapportering, vilket visar på att de är allmänt accepterade för praktisk användning. GRI 

(ibid) använder sig även av underkategorier för den sociala delen: arbetsskydd och bra arbetsvillkor, 

mänskliga rättigheter, samhället och produktsäkerhet. Dessa tre kategorier återfinns även i 

Elkingtons (2004) triple bottom line-redovisning, där företagets ekonomiska slutresultat 

kompletteras av ett miljömässigt och socialt, liksom i hållbarhetsrapportering med hjälp av en 

förädlingsvärdesanalys, vilket Fagerström, Hartwig och Lindberg (2016) visar på. I vår studie om 

CSR-rapportering så kommer de miljömässiga och sociala kategorierna att vara i fokus. Vår 

bedömning är att företagens ekonomiska ansvarstagande är ett vedertaget ämne, som det redan finns 

omfattande och relevant information om i företagens årsredovisningar. 

 

2.1.2 Framväxten av CSR 

Startskottet för den moderna litteraturen rörande CSR kom 1953, genom Howard R. Bowens bok 

Social responsibilities of the businessman. Detta enligt Carroll (1999), som även beskriver att 

socialt ansvarstagande finns omnämnt sedan 1930-talet, även om det främst är under 1900-talet som 

CSR som begrepp vuxit fram. Bowens (1953, citerad i Carroll 1999, s. 270, vår översättning) 

definition av CSR lyder: 
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“[Det sociala ansvarstagandet] åsyftar företagens ansvar att fullfölja de policys, 

ta de beslut, eller följa de handlingsprogram som är attraktiva sett till de mål och 

värderingar som finns i samhället.” 

 

Carroll (1991, 1999) beskriver vidare hur litteraturen rörande CSR började öka under 1960-talet, 

med särskilt fokus på utvecklingen av CSR-begreppet under 1960- och 1970-talet. Under det 

tidigare årtiondet var det även mycket aktivistgrupper som försökte sätta CSR på kartan, enligt 

honom. Keith Davis var enligt Carroll (1999) en inflytelserik röst under detta decennium. Davis 

tyckte att CSR var något som rörde företagsledningen, samt att vissa beslut gällande socialt 

ansvarstagande kunde rättfärdigas med resonemanget att företaget skulle tjäna ekonomiskt på detta i 

det långa loppet. Davis blev även känd för sin så kallade Iron law of responsibility och hans syn på 

CSR blev under slutet på 1970-talet och under 1980-talet allmänt accepterad. Enligt hans lag skulle 

företagsledares sociala ansvarstagande stå i proportion med deras sociala makt. Clarence C. Walton 

(1967, se Carroll 1999) var en annan inflytelserik person som bidrog till begreppsutvecklingen 

genom att trycka på att socialt ansvarstagande skulle ske på en frivillig basis, snarare än som en 

tvingande åtgärd. Han gick även enligt Carroll (1999) lite stick i stäv med Davis syn på CSR när 

han ansåg att kostnaderna för detta ansvarstagande skulle accepteras utan att företagen skulle 

förvänta sig ekonomisk vinning i framtiden, då det var osäkert om en sådan skulle uppkomma. 

 

Ett bidrag till begreppsutvecklingen och acceptansen av CSR kom i början av 1970-talet, när 

amerikanska kommittén för ekonomisk utveckling (Committee for economic development, 1971) 

skrev att företag nu ombads ta ett större ansvar för samhället än tidigare, det vill säga bidra till 

medborgarnas livskvalitet med mer än att tillhandahålla och saluföra varor och tjänster. I samma 

utsträckning som företag existerar genom att tjäna samhället kommer dess framtid att bero på hur 

bra företagsledningen lyckas möta allmänhetens förändrade förväntningar, förklarade kommittén.   

 

Men det fanns även motstånd mot CSR, varav en av de främsta motståndarna under 1960- och 

1970-talet var Milton Friedman (Carroll 1999). Milton (1970, 13 september) ansåg att ett företags 

enda ansvar var att förvalta aktieägarnas insatser och få dessa att öka i värde. När en företagsledare 

då valde att spendera pengar på åtgärder gällande socialt ansvarstagande så var det aktieägarnas 

eller kundernas pengar som spenderades, beroende på om utdelningen minskade eller priserna 

ökade.  
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När Brundtlandrapporten släpptes i sluten på 1980-talet så gjorde den, enligt Deegan och Unerman 

(2011), ett stort avtryck på den globala agendan gällande hållbarhet. Gro Brundtland (FN, 1987) 

skriver i rapporten att den upprättats på initiativ av Förenta nationernas generalförsamling, med det 

huvudsakliga syftet att utveckla en global agenda för förändring. Detta genom att bland annat 

föreslå en långsiktig strategi för att uppnå en hållbar utveckling till år 2000 och framöver.  

 

Det akademiska fokuset övergick på 1980- och 1990-talet, enligt Carroll (1999), från 

begreppsutveckling till forskning och teoriutveckling inom CSR. Deegan (2002) beskriver att CSR-

forskningen satte igång på allvar i mitten av 1990-talet och att det innan dess var enstaka människor 

som gick emot strömmen som forskat på området. Hur CSR skulle genomföras i praktiken blev 

också mer angeläget. I slutet på 1990-talet vann exempelvis Elkingtons (2004) modell triple bottom 

line popularitet, enligt vilken företag ska redovisa årets miljömässiga och sociala resultat bredvid 

det ekonomiska. 

 

År 1997 bildades Global reporting initiative, GRI (u.å.). Organisationen verkar oberoende för att få 

andra organisationer att förstå innebörden av och rapportera om företagandets inverkan på och för 

olika hållbarhetsfaktorer. Tusentals företag i mer än 90 länder rapporterar idag enligt 

organisationens standarder och de är bland de mest använda i världen. 

 

Under 2000-talet har hållbarhet förts ännu längre upp på agendan, bland annat bildades FN-

organisationen Global compact år 2000 (CSR Wire, u.å.). Organisationens mål är att stödja företag 

att verka ansvarsfullt, samt att agera strategiskt gällande större samhälleliga mål, såsom FN:s mål 

för en hållbar utveckling (UN Global compact, u.å.a., u.å.b). Det förra ska ske med hjälp av 

organisationens principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption 

(UN Global compact, u.å.c.). År 2002 erkändes hållbar utveckling som en överordnad princip för 

FN:s arbete vid deras toppmöte i Johannesburg 2002 (Riksdagen, 2014). 

 

2.1.3 CSR i Europa  

Historiskt sett så började CSR att diskuteras i Europa under 1970-talet, framför allt i Storbritannien, 

skriver Steurer (2010). Ämnet fick än mer uppmärksamhet i landet under 1980-talet, bland annat på 

grund av social oro och stor arbetslöshet. Men trots detta sågs CSR i Storbritannien bara som en 

blek kopia av CSR i USA vid denna tidpunkt. Författaren beskriver att detta var något som skulle 

hålla i sig i årtionden för Europa, men sedan skifta - Europa ses numera som ledande gällande CSR 
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och CSR-policys. Vidare beskriver författaren att CSR började sprida sig över Västeuropa runt 

millennieskiftet, främst tack vare den aktiva roll som EU spelade med mandat från Europeiska 

rådets Lissabonstrategi från år 2000. Denna strategi syftade, enligt EU (u.å.), till att stärka 

sysselsättningen, ekonomiska reformer och social sammanhållning inom unionen.  

 

Sedan dess har EU spelat den ledande rollen för utveckling och nya policys och lagstiftning för sina 

medlemmar (Steurer, 2010), med startskott i den tidigare nämnda Grönboken (EU-kommissionen, 

2001). Under vår undersökningsperiod var hållbarhetsrapportering från EU:s håll frivillig (EU-

kommissionen, 2014). Det fanns dock lokala lagar i vissa av länderna som ingick i undersökningen, 

såsom i Danmark där hållbarhetsrapportering har varit ett lagkrav för de cirka 1100 största 

företagen sedan räkenskapsåret 2009 (Dansker Erhverv, u.å.; Lov nr 1403 af 27/12/2008). Även i 

Norge har stora företag sedan räkenskapsåret 2013 varit tvungna att hållbarhetsrapportera, enligt 

regnskapsloven (LOV-1998-07-17-56). I länder såsom Frankrike och Spanien (Tschopp, 2005) har 

offentligt ägda företag varit tvungna att upprätta hållbarhetsrapporter sedan början av 2000-talet.   

 

Det finns ytterligare exempel på hur EU arbetar med CSR-frågan. Exempelvis släpptes 2007 ett 

kompendium (EU-kommissionen, 2007) med en kartläggning av hur policys rörande CSR såg ut i 

de då 27 medlemsländerna. Länderna fick redogöra för sitt arbete kring att marknadsföra CSR 

nationellt, öka redovisningtransparensen, samt utveckla policys som stödjer CSR. Samma år 

startade även EU-kommissionen (u.å.b) 2007 sitt Progress programme, som pågick fram till 2013. 

Programmet var ett finansiellt instrument som stöttade utvecklandet och koordinationen av EU-

policys inom områdena arbete och anställning, social integration och socialt skydd, 

arbetsförhållanden, anti-diskriminering och jämställdhet. 

 

2.1.4 CSR i Nordamerika  

Det är fortfarande frivilligt för företag att hållbarhetsrapportera i både USA och Kanada (U.S. 

Department of State, u.å.; Government of Canada, u.å.). Detta betyder dock inte att det inte finns 

något intresse för frågan - tvärtom finns det ett stort engagemang från båda ländernas regeringar. 

Exempelvis lanserade regeringen i Kanada ett program 2009, i vilket flera regeringsdepartement 

deltog, för att granska och utveckla sina CSR-strategier (Government of Canada, u.å.). Vid 

uppföljningen fem år senare visade det sig bland annat att verktyg för CSR-implementering och -

rådgivning för att stödja kanadensiska företag hade utvecklats. 

 



Therese Källman och Emmelie Lindberg 
 

13 

 

I USA har CSR gjort avtryck på samhället sedan början på 1970-talet, då teorier och idéer om 

socialt ansvarstagande började omsättas till praktik (Carroll, 1991). Myndigheten för miljöskydd 

(EPA, u.å) bildades 1971 och arbetsmiljölagen (OSHA Act) som stiftades 1970 ledde till att 

Förvaltningen för arbetares säkerhet och hälsa (OSHA, u.å.) bildades. Vidare fick Kommissionen 

för en jämlik möjlighet till anställning (EEOC, u.å) den makt den kämpat för i åratal när kongressen 

gav dem åtalsrätt 1972, och lagen om produktsäkerhet (CPS Act) som klubbades 1972 föranledde 

bildandet av Kommissionen för produktsäkerhet (CPSC, u.å.). Även för Kanada går det att spåra ett 

intresse för CSR till det tidiga 1970-talet. Det finns studier som visar att rapporteringen gällande de 

anställdas väl och ve var mer omfattande än i USA, där fokuset i huvudsak låg på hur olika 

minoritetsgrupper behandlades i arbetslivet (Maxwell & Mason, 1976, se Adams et al, 1998; 

Preston, Ray & Dierkes, 1978, se Adams et al., 1998). Detta betyder att företagen även där, liksom i 

USA, CSR-rapporterade redan då.  

 

2.1.5 Skifte i redovisningslitteraturens fokus 

Som vi tidigare har lyft i avsnitt 1.2 har det skett ett skifte i litteraturens fokus de senaste åren, 

närmare bestämt mellan 2009-2012 enligt Patten (2013). Fokuset hos forskare i den så kallade 

huvudfåran av redovisningsforskningen verkar numera vila på antagandet att företag CSR-

rapporterar för att informera sina investerare, medan tidigare forskning ofta visat på att företagen 

CSR-rapporterar för att stärka sin legitimitet och förbättra sin image, menar Cho et al. (2015) och 

Patten (2013). Att tidigare studier visat på att företag CSR-rapporterar för sin legitimitets och image 

skull beskrivs bland annat av Deegan (2002). Patten (2013) skriver att CSR-relaterad forskning 

publicerats i tre så kallade vågor i The Accounting Review och Journal of Accounting Research - 

tidskrifter som publicerar studier från huvudfåran av redovisningslitteraturen. Han skriver att den 

första vågen på 1960-talet nästan uteslutande bestod av utforskande uppsatser rörande expansionen 

av den traditionella redovisningens roll - det vill säga finansiell redovisning - som CSR gett upphov 

till. Den andra vågen - som sträckte sig från slutet på 1970-talet till början av 1980-talet - av 

empirisk CSR-relaterad forskning var inriktad på att undersöka huruvida CSR-information 

värdesattes av investerare. Detta är även fokuset hos den tredje vågen av CSR-forskare i 

huvudfåran, enligt författaren. Bland de studier som publicerats under de senaste åren i The 

accounting review finns Dhaliwal et al. (2012) och Kim, Park och Wier (2012). Moser och Martin 

(2012) beskriver att de båda är exempel på CSR-studier vars premiss är perspektivet att CSR-

rapportering och -aktiviteter i huvudsak är ett resultat av krav från aktieägarna. Dhaliwal et al. 
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(2012) undersöker huruvida CSR-rapportering ger aktieägarna användbar information och Kim et 

al. (2012) reflekterar även de över hur CSR-aktiviteter påverkar aktieägarna.  

 

Att den tredje vågen fokuserar på hur CSR värdesätts av marknaden och inte knyter an till tidigare 

forskning som bedrivits inom huvudfåran på 1970- och 80-talet, samt inte alls till forskning utanför 

denna rörande exempelvis legitimitetsteorin, är något som bekymrar Patten (2013, s. 22):  

“[...] maybe the biggest concern I have with the CSR-themed research in the 

mainstream journals [...] is the almost exclusive focus on the value of CSR 

information in explaining firm financial performance and investor-based capture 

of that value.”  

 

2.1.6 Mätning av CSR i tidigare forskning 

Som kan skönjas i föregående avsnitt så är fältet för CSR-forskning relativt brett. En möjlig 

anledning till detta som vi ser är att det inte finns något internationellt accepterat mått för hur man 

ska mäta en organisations redovisning inom hållbarhet, för att det saknas lagstiftning över vad en 

sådan rapport ska innehålla och hur den ska framställas, samt för hur väl företaget i praktiken lever 

upp till det påstådda hållbarhetsarbetet och hur detta bör analyseras och granskas. Gray (2010) 

lyfter fram just detta i sin artikel som handlar om svårigheten att kombinera hållbarhet och 

redovisning. McWilliams, Siegel och Wright (2006) belyser också denna aspekt då de menar att det 

inte finns en helt klar definition på begreppet CSR, vilket påverkar de mått som används vid 

mätningen av begreppet. Till exempel använder dessa författare sig av en definition på CSR som 

innebär att det utgörs av åtaganden som går utanför företagets egna intressen eller är lagstadgade. 

Gjølberg (2009) lyfter dock fram aspekten att detta inte kan ses som en helt rättvis bedömning av 

begreppet då lagstiftning skiljer sig åt både mellan olika kulturer och över tid, vilket bottnar i 

författarens undersökning av CSR i 20 olika länder. 

 

Det finns även modeller som syftar till att härleda ekonomisk information till sociala och 

miljömässiga faktorer. Till exempel använder sig Fagerström et al. (2016) av en så kallad 

förädlingsvärdeanalys, där poster från redovisningen härleds till olika hållbarhetskategorier. Figge 

och Hahn (2004) är inne på samma spår som föregående författare och talar om Green value added, 

det vill säga att företagets ekonomiska mervärde justeras med kostnader för företagets påverkan på 

miljön. Här menar författarna att det finns problematik kring att härleda hållbarhet utifrån 

redovisningen. En aspekt författarna lyfter fram är att det är mycket svårt att uppskatta ett företags 
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påverkan på miljö och på människor i monetära termer. En annan aspekt de noterar är att ett sådant 

mått influeras av subjektiva bedömningar. 

 

Cho et al. (2015) använder sig av en form av poängsättningssystem, där ett flertal väsentliga 

variabler inom miljömässiga och sociala faktorer tillsammans ger en form av sammansatt poäng 

som ska spegla företagets CSR-nivå. Liknande graderingssystem för CSR finns tillgänglig i 

ytterligare forskning (Abbott & Monsen 1979), i vissa databaser som till exempel Thomson Reuters 

(2013) Datastream med Asset4-värdet, eller hos vissa organisationer som till exempel CSRHub 

(u.å.). Ett liknande poängsättningssystem ligger till grund för mätningen av CSR även i vår studie.  

 

2.1.7 Finansiella mått i tidigare forskning 

I tidigare forskning har olika jämförelsemått använts för att analysera eventuella samband mellan 

hållbarhetsrapportering och ett företags värde. Peloza och Shang (2011) nämner att som 

företagsvärde har man i tidigare forskning använt sig av antingen marknadsvärde eller 

redovisningsvärde. Som marknadsvärde kan exempelvis aktieavkastning användas, medan vanliga 

mått i redovisningssammanhang är avkastning på eget kapital, eller räntabilitet på totalt kapital. 

Detsamma omnämns av Murray et al. (2006), som utvecklar detta och menar att 

redovisningsaspekten ofta är inriktad mot att samhället påverkar vilken hållbarhetsinformation som 

är relevant, medan den marknadsmässiga aspekten är mer inriktad mot vilken information ledningen 

tycker är viktig att få ut till sina intressenter. 

 

Moskowitz (1972) utförde till exempel en studie över sex månader där CSR i form av 

hållbarhetsarbete jämfördes mot aktievärde, i vilken han fann att CSR hade en negativ påverkan på 

aktiepriset. Bowman och Haire (1975) använde sig av jämförelsemåttet avkastning på eget kapital 

över en femårsperiod och fann då att de som presterade bäst i finansiella mått var de så kallade 

medelmåttorna gällande CSR-rapportering. 

 

Det finns även flertalet studier som använder sig av multipla mått på begreppet företagsvärde, vilket 

till exempel författare som Doidge, Karolyi och Stulz (2004), Alayannis och Weston (2001) samt 

Crisóstomo, de Souza Freire och Cortes de Vasconcellos (2011) har gjort. Yu och Zhao (2015) 

använder sig till exempel av variabler som förhållandet mellan skulder och tillgångar, 

redovisningsvärdet av företagets tillgångar eller huruvida företaget var noterat eller inte. Lang, Lins 

och Miller (2004) använder sig av en liknande modell men har även med ägarstruktur i sin analys. 
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Flera studier som använt sig av multipla mått på företagsvärde har visat på ett positivt samband mot 

CSR. Till exempel visade Parket och Eilbirt (1975), som använde sig av nettoinkomst, 

vinstmarginal, avkastning på eget kapital och vinst per aktie, ett positivt samband mellan dessa och 

CSR-rapportering. Detsamma kunde Heinz (1976, se Aupperle et al., 1985) visa i sin studie, där han 

mot CSR-rapporteringen använde sig av variablerna räntabilitet på totalt kapital, avkastning på eget 

kapital och vinstmarginal. I den studien hade avkastningen på eget kapital en signifikant positiv 

korrelation med CSR-rapportering. 

 

Men alla studier använder sig inte av multipla mått. Att enbart använda sig av marknadsvärde vid 

analys mot ett företags hållbarhetsrapportering har till exempel Cho et al. (2015) och Bart och 

McNichols (1994) använt sig av i sina studier. Griffin och Mahon (1997) lyfter fram att multipla 

mått på ett begrepp riskerar att ge skiftande resultat mellan olika studier. Luo och Bhattacharya 

(2006) skriver även att brister med studier med inriktning mot redovisning är att den är retrospektiv 

och använder sig av historisk data, medan inriktningen mot marknadsvärde visar stabilitet, tillväxt 

och förväntningar. Med utgång i ovanstående finns därmed belägg för att använda sig av enskilda 

dimensioner, i vårt fall marknadsvärde, vid mätning av finansiella mått. 

 

2.1.8 Legitimitetsteorin 

I detta avsnitt kommer vi kort att presentera legitimitetsteorin, som utgör grunden för studiens andra 

analys. Forskning rörande CSR-rapportering och legitimitetsteorin kommer sedan att presenteras i 

avsnitt 2.2.2.  

 

Legitimitetsteorin utgör en möjlig förklaring till varför företag CSR-rapporterar. Enligt denna 

försöker företag enligt Deegan och Underman (2011) ständigt försäkra sig om att de uppfattas agera 

i enlighet med rådande normer och lagar. Detta för att uppfylla det så kallade sociala kontraktet 

mellan företagen och samhället, så att deras verksamhet betraktas som legitim av intressenterna. 

Dowling och Pfeffer (1975) menar att företagen strävar efter att skapa kongruens mellan de sociala 

värderingarna som rör deras aktiviteter och normer gällande vad som är accepterat beteende i 

samhället, som är det större sociala system som de ingår i. Författarna menar att så länge dessa 

system är kongruenta råder organisatorisk legitimitet. Denna legitimitet hotas när det finns en 

faktiskt eller potentiell diskrepans mellan de två värdesystemen, något som kan leda till 

ekonomiska, juridiska eller andra sociala sanktioner mot företaget. Legitimitet anses därför inom 
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legitimitetsteorin vara en tillgång som företag inte kan överleva utan, enligt O'Donovan (2002) och 

Dowling och Pfeffer (1975). 

 

Reich (1998) skriver att vissa anser att företags existens beror på att samhället tillåter dem att få 

finnas. Han menar också att företag är väldigt måna om sitt anseende bland allmänheten och 

spenderar miljarder dollar varje år för att bättra på sin image. Detta eftersom företagen säljer sin 

produkt direkt eller indirekt till allmänheten och att allt som solkar deras anseende och image 

resulterar i minskad försäljning. I värsta fall kan även staten neka företagen exempelvis 

subventioner eller licenser/tillstånd. 

 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom den tidigare forskning som ligger till grund för våra 

hypoteser, med ett underavsnitt för varje delanalys. 

 

2.2.1 CSR-rapporteringens omfattning 

Studiens första undersökning rör huruvida företagens CSR-rapportering förändrats i Europa 

respektive Nordamerika mellan 2004-2014. Denna undersökning ska framför allt utgöra kontexten 

för vår fortsatta studie, genom att ge ett mått på CSR-rapporteringen som senare kommer att 

användas för att undersöka den eventuella motivförändringen hos företagen. Det finns relativt 

nyligen utförda studier på området, såsom Kolk (2003), som undersökt rapporteringen hos företag 

från Fortune global 250 mellan åren 1998 och 2001. Resultaten från studien visade att företagens 

rapportering ökat betydligt mellan åren, vilket betyder att de största, multinationella företagen har 

varit fortsatt aktiva i sin rapportering. Cho et al. (2015) visade också i sin studie med dryga 200 

amerikanska företag från respektive årtal att CSR-rapporteringen ökat mellan 1977 och 2010. Även 

Cecil (2008) fann att antalet företag som CSR-rapporterar fortsätter att öka för varje år, när hon 

undersökte amerikanska företag mellan 1991-2006.  

 

Vi har däremot inte hittat några studier som kartlagt hur CSR-rapporteringen har förändrats under 

vår undersökningsperiod för de länder som ingår i vår undersökning, varpå denna första analys är 

nödvändig. Kolk (2003) och Cecil (2008) studerar bara förändringen i rapporteringsomfattningen 

fram till 2001 respektive 2006. Därtill undersöker de ett mindre antal företag jämfört med vår 

undersökning och den senare studien är begränsad till USA. Cho et al. (2015) undersöker förvisso 



Therese Källman och Emmelie Lindberg 
 

18 

 

CSR-rapporteringens omfattning fram till 2010, men deras jämförelseår är 1977. Studien visar alltså 

inte hur rapporteringen förändrats under 2000-talet. Eftersom författarnas studie har så långt mellan 

de två jämförelseåren så visas inte heller eventuella fluktuationer i omfattningen däremellan - den 

skulle rentav kunna ha varit högre år 2000 jämfört med 2010, men studiens slutresultat hade blivit 

detsamma så länge rapporteringsomfattningen var högre 2010 jämfört med 1977.  

 

När det gäller huruvida rapporteringsomfattningen har ökat under vår undersökningsperiod så 

för Kolk (2003) ett resonemang kring att CSR-rapportering kan ses som en utsmyckning - window-

dressing - som drivs fram av press från det allmänna och lagstiftarna. Detta skulle då betyda att 

rapporteringen skulle minska så fort denna press avtog. Hon beskrev att detta skedde när den sociala 

rapporteringen som uppstod i början av 1970-talet tappade kraft på 1980-talet. Med detta 

resonemang i åtanke ser vi det dock inte som särskilt sannolikt att denna press skulle ha minskat 

under vår undersökningsperiod, och då heller inte rapporteringsomfattningen med denna. Som vi 

tidigare beskrivit har exempelvis hållbarhetsrapportering lagreglerats i ett flertal europeiska länder 

och EU arbetar kontinuerligt för att uppmuntra hållbarhetsarbete- och rapportering. Att 

lagregleringen ger både högre kvalitet på och kvantitet av rapporter är även något Kolk (2003) 

beskrivit. Annat som talar emot att pressen har minskat i Nordamerika är regeringsledda projekt 

gällande CSR i Kanada (Government of Canada, u.å.) och studier såsom från Holder-Webb, Cohen, 

Nath och Wood (2009), som visade på att 44 av 50 företag i studien CSR-rapporterade i någon grad. 

 

Ytterligare en studie som indikerar att en ökning kan ha skett, kommer från Cho och Patten (2008). 

De fann indikationer på att ett växande antal amerikanska företag har rapporterat miljömässig 

information som inte nödvändigtvis ställer dem i god dager, exempelvis utsläppsvolymer för 

föroreningar, mellan 1996 till 2005. Detta hänger samman med att Patten (2000) kunde visa att 

företag som rapporterar just sådan miljömässig information även rapporterar mer miljömässig 

information av det motsatta slaget, alltså positiva saker som företaget gör för miljön. Av detta drar 

vi slutsatsen att den totala mängden miljömässig rapportering - både bra och dålig - bör ha ökat 

åtminstone de första två åren i vår undersökningsperiod.  

 

Baserat på vad vi presenterat i detta avsnitt så ser vi det därför som troligt att 

rapporteringsomfattningen har ökat i både Europa och Nordamerika mellan årtalen. Vi ställer därför 

upp följande hypotes inför vår första delundersökning: 

 

H1: Företagen CSR-rapporterar i en högre omfattning 2014 jämfört med 2004.  
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2.2.2 CSR-rapportering och legitimitetsteorin 

I vår studies andra delundersökning är den tidigare forskningen rörande hållbarhetsrapportering och 

legitimitet i fokus. Under de senaste årtiondena har den miljömässiga rapporteringen 

uppmärksammats i ett flertal studier. Efter Exxon Valdez-katastrofen utanför Alaska 1989, världens 

dittills största oljeläcka, undersökte Patten (1992) skillnaden i Nordamerikanska oljeföretags 

miljömässiga rapportering före och efter katastrofen. Hans undersökning visade att en signifikant 

ökning av miljörapportering hade skett från oljeföretagens sida efter katastrofen, samt att ökningen 

bland annat var relaterad till företagens storlek. I en senare studie undersökte Liesen, Hoepner, 

Patten och Figge (2015) om intressenterna hade någon inverkan på hur företag rapporterar sina 

växthusgasutsläpp. De nådde bland annat slutsatsen att legitimitetsteorin kunde förklara företagens 

rapportering, då de europeiska företagen som ingick i studien använde sig av mer symbolisk än 

komplett utsläppsrapportering, i syfte att legitimera sin verksamhet. De selekterade således ut vad 

de skulle rapportera för att tillfredsställa intressenterna, snarare än att rapportera allt relevant 

gällande företagets påverkan på miljön. Även O'Donovan (1999) fick ett liknande resultat. I en 

studie gällande miljöfrågor och företags legitimitet fann han att ju mer sannolikt det var att 

allmänheten ska börja se mer negativt på ett företags agerande, desto mer ville företaget försöka 

hindra eller ändra denna allt mer negativa syn. Frivillig miljörapportering var ett av sätten som 

företagen hanterade legitimitetsfrågan genom. 

 

Vidare fann Brown och Deegan (1998) ett samband mellan medierapporteringen gällande olika 

industriers miljöpåverkan och hur mycket miljömässig rapportering företagen inom dessa industrier 

hade med i sin årsrapport, när de undersökte australiensiska företag mellan 1981-1994. Även 

Deegan, Rankin och Tobin (2002) fann en korrelation mellan vad företagen rapporterade och de 

sociala och miljömässiga frågor som då var i fokus hos allmänheten. Detta då de utförde en 

longitudinell studie från 1983 till 1997 på ett av de största australiensiska företagen, BHP Ltd, 

verksamt inom bland annat gruv- och oljebranschen. När de utförde ytterligare analyser fann de att 

ledningen rapporterade positivt miljömässig och social information som svar på icke-gynnsam 

medial uppmärksamhet.  

 

Men det är inte bara företag i medialt- och miljömässigt utsatta branscher, såsom oljebranschen, 

som kan ha behov av legitimera sin verksamhet. Patten (1991, 1992, 2002) och Hackston och Milne 

(1996) är tre förespråkare för legitimitetsteorin, som menar att företag använder sig av CSR-

rapportering för att svara på social och miljömässig exponering utifrån. Enligt författarna är 

företagsstorlek en faktor som konsekvent visat sig ha samband med CSR-rapportering. Detta 
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eftersom större företag antas utsättas för fler yttre sociala och politiska påtryckningar på grund av 

sin ökade synlighet, vilket i sin tur kan få dem att använda hållbarhetsrapportering som ett verktyg 

för att minska den yttre pressen. Chauvey, Giordano-Spring, Cho och Patten (2014) skriver vidare 

att det finns flertal studier som visar på ett positivt samband mellan CSR-rapportering och 

företagsstorlek. Studier som har nått denna slutsats har utförts på amerikanska företag av 

exempelvis Cowen, Ferreri och Parker (1987), Gamble, Hsu, Kite och Radtke (1995), Patten 

(2002), Holder-Webb et al. (2009), samt Cho, Freedman och Patten (2012). Även utanför 

Nordamerika har detta samband framkommit. När Brammer och Pavelin (2004) undersökte 134 av 

de 150 största brittiska företagen fann de en positiv korrelation mellan CSR-rapportering och 

företagsstorlek. Den tidigare forskningen visar därmed att företagsstorlek är ett konventionellt mått 

på företags legitimitetsbehov. 

 

Det skifte som de senaste åren har skett i redovisningslitteraturens fokus (Cho et al., 2015; Moser & 

Martin, 2012; Patten, 2013) ser vi som en stark indikation på att företagens motiv även i praktiken 

kan ha förändrats, det vill säga att företags CSR-rapportering nu i huvudsak motiveras av att 

informera marknaden, till skillnad från att som tidigare i huvudsak motiveras av att vinna legitimitet 

(Deegan, 2002). Den tidigare forskningen visar att företag använder sig av CSR-rapportering som 

ett verktyg för att vinna legitimitet, men ingen av studierna har visat på om och hur styrkan på detta 

legitimitetsmotiv har förändrats över tiden - bara att det har funnits. Vi går därmed steget längre när 

vi undersöker hur motivet eventuellt även har förändrats i praktiken hos företag under vår 

undersökningsperiod. 

 

Vi ställer upp två hypoteser i denna delanalys. Den första rör huruvida det överhuvudtaget finns ett 

samband mellan CSR-rapportering och företagsstorlek. Vi utgår här från den tidigare forskningen 

gällande legitimitetsteorin. Denna har visat att ju större ett företag är, desto mer granskning och 

påtryckningar utsätts företaget för. Ju mer granskning och påtryckningar ett företag får utstå, desto 

större är företagets behov av att legitimera sin verksamhet (Hackston & Milne, 1996; Patten, 1991, 

1992, 2002). Om inte företaget kan legitimera sin verksamhet kan det, enligt teorin, uppstå 

diskrepans mellan företagets agerande och de lagar och normer som gäller i samhället, vilket inte är 

önskvärt från företagens sida. Vårt antagande är därmed att sambandet under vår 

undersökningsperiod är fortsatt positivt. Vår andra hypotes knyter an till skiftet i 

redovisningslitteraturens fokus, vilket ger oss skäl att anta att legitimitet som motiv för CSR-

rapportering har minskat i betydelse under undersökningsperioden.  
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Därmed lyder hypoteserna för denna delanalys som följer: 

 

H2: Det råder ett positivt samband mellan CSR-rapportering och företagsstorlek. 

 

H3: Styrkan på sambandet mellan företagens CSR-rapportering och storlek har minskat mellan 

2004 och 2014. 

 

2.2.3 CSR-rapportering och marknadsvärde 

Den tredje undersökningen i vår studie rör huruvida det finns ett samband mellan företagens 

marknadsvärde och CSR-rapportering, samt hur det eventuella sambandet har förändrats mellan 

2004 och 2014. Detta undersöker vi dels för att se om marknaden värdesätter att företag CSR-

rapporterar, det vill säga om det är ekonomiskt lönsamt att redovisa annat än den finansiella 

informationen. Dels för att se om sambandet har ökat i styrka så som vi redogjort för att det litterära 

fokusskiftet antyder har skett, då premissen nu är att rapporteringen sker för att informera 

investerare. Som vi tidigare beskrivit i avsnitt 1.2 har forskning mellan CSR och marknadsvärde 

varit något motsträvig, varför vi kommer att ta upp relevant tidigare forskning i en kronologisk 

ordning, för att tydligare se hur utvecklingen har sett ut genom åren. 

 

I början av vår undersökningsperiod publicerades flera studier som visade på att CSR-rapportering 

kan ge företag ekonomiska vinster och/eller påverka marknadsvärdet. Clarkson et al. (2004) visade 

att marknaden tar hänsyn till icke-bokförda belastningar vid företagsvärderingar av företag som har 

höga föroreningsutsläpp. Detta har även framkommit i tidigare studier av Barth och McNichols 

(1994) och Hughes (2000). Resultaten från dessa studier ger stöd för att CSR-rapportering kan leda 

till en förändrad marknadsvärdering. 

 

När det gäller rapportering enligt GRI:s standarder så fann Greeves och Ladipo (2004, se 

Schadewitz & Niskala, 2010) att de företag som varit först ut med att rapportera enligt GRI:s 

standarder - så kallade GRI-pionjärer - i snitt hade marginellt lägre volatilitet på aktiepriset och 

högre operativa vinstmarginaler, trots en långsammare avkastningstillväxt. Detta när de jämförde 

GRI-pionjärerna med företag som inte rapporterar enligt GRI. De fann även att de företag som inte 

bara refererar till GRI:s riktlinjer i sina hållbarhetsrapporter, utan även publicerar ett detaljerat GRI-

index i snitt hade signifikant lägre volatilitet på aktiepriset och signifikant högre vinstmarginal, 

tillsammans med en marginellt högre avkastningstillväxt. Även GRI (2002) själva skrev kring 
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denna tidpunkt att hållbarhetsrapportering har fördelar såsom att den kan reducera volatiliteten och 

osäkerheten när det gäller aktiepriser, samt reducera företags kapitalkostnad.  

 

Vidare visade Van de Velde et al. (2005) att de portföljer som rankats högst sett till hållbarhet 

presterar bättre än de portföljer som rankats lågt. Skillnaden var dock inte signifikant, vilket 

författarna trodde berodde på en kort undersökningshorisont. Resultaten indikerar vidare att 

investerare är beredda att betala ett högre pris för företag som har en bra relation med aktieägarna, 

leverantörerna och klienterna. Murray et al. (2006) undersökte huruvida CSR-rapportering kan 

bidra till långsiktiga skillnader i företagsvärderingar, till skillnad från tillfälliga effekter på 

rapportdagen. De fann ingen signifikant kortsiktig association mellan CSR-rapportering och 

marknadsvärdering bland brittiska företag, men däremot långsiktiga effekter; resultaten för nio 

undersökta år tyder på att ju mer rapportering, desto högre marknadsvärdering.   

 

I början av vår undersökningsperiod publicerades även en studie med ett resultat lite stick i stäv 

med de andra studierna. Jones, Frost, Loftus, och Van Der Laan (2007) fann, när de undersökte 

australiensiska företag, att CSR-rapportering generellt hade en svag negativ association med 

avvikande avkastning - det vill säga en av de två viktigaste aspekterna för ett företags överlevnad, 

enligt författarna. För den andra aspekten, finansiell prestation, fann de ett signifikant samband med 

CSR-rapportering; en positiv association för bland annat operativt kassaflöde samt kapitalkostnader 

sett till totala tillgångar, och en negativ association för bland annat företagens likviditetsnivå sett till 

totala tillgångar och aktiepris sett till bokfört värde. 

 

Ett flertal studier publicerade en bit in på vår undersökningsperiod visade fortsatt på att CSR-

rapportering lönar sig ekonomiskt. Till exempel så fann Marshall et al. (2009), när de undersökte 

kvaliteten på den miljömässiga rapporteringen för företag i icke-miljömässigt utsatta branscher, ett 

positivt samband mellan denna och företagens kassaflöden. För företag i miljömässigt utsatta 

branscher fann de en negativ korrelation mellan kapitalkostnaden och kvaliteten på den 

miljömässiga rapporteringen. Ett liknande resultat fann Guidry och Patten (2010). De fann i snitt 

ingen signifikant marknadsreaktion kopplad till att företag gick ut med att de publicerat 

hållbarhetsrapporteringar. När de däremot utförde tvärsnittsanalyser såg de att företagen med högst 

kvalitet på sin hållbarhetsrapport fick signifikant mer positiva marknadsreaktioner än företag med 

en lägre kvalitet på rapporten. Resultaten höll även när de kontrollerade för företagsstorlek och 

branschtillhörighet.  
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Schadewitz och Niskala (2010) kunde i en studie av finska börsnoterade företag som släppt GRI-

baserade hållbarhetsrapporter mellan 2002-2005 visa att hållbarhetsrapportering enligt GRI är en 

viktig förklaringsfaktor när det kommer till ett företags marknadsvärde. Rapporteringen bidrog även 

till en mer precis marknadsvärdering, vilket enligt författarna visar på vikten av att 

hållbarhetsrapportera, när det kommer till marknadsvärdet. Detta ger Dhaliwal et al. (2011) stöd för; 

de fann att företagens kapitalkostnad minskade om de upprättade CSR-rapporter - vilket också var 

något som företagen utnyttjade. Även Dhaliwal et al. (2012) visade på att CSR-rapportering är 

associerat med lägre analytiska prognosfel, vilket hör samman med att Ioannou och Serafeim (2010) 

har visat att analytiker är mer angelägna att rekommendera företag som CSR-rapporterar. 

 

En bit in i vår undersökningsperiod publicerades även studier som visar på att CSR-rapportering 

inte är ekonomiskt lönsamt. Boesso et al. (2013) visade i sin studie att enbart ett deskriptivt 

förhållningssätt till hållbarhetsrapportering - det vill säga att bara släppa en rapport - inte hade 

någon påverkan på lönsamheten, utan att det även krävs att företagsledningen satsade på att skapa 

en relation med viktiga intressenter för att det skulle bli ekonomiskt lönsamt att rapportera.  

 

Vidare fann Carnevale et al. (2011), när de undersökte marknadens reaktion på CSR-rapporter från 

europeiska banker, ingen signifikant relation mellan rapportsläppen och aktiepriset. 130 banker 

ingick i undersökningen som sträckte sig mellan 2002-2008. När författarna utförde en tvärkulturell 

analys så fann de för en del länder, såsom Tyskland, Irland, Italien och Spanien, en i snitt positiv 

korrelation mellan CSR-rapportering och aktiepriset, det vill säga att marknaden värdesatte 

rapporterna. I andra länder, såsom Portugal, Österrike och Frankrike, fann de däremot en i snitt 

signifikant negativ korrelation, det vill säga att rapporteringen ledde till att aktiepriset faktiskt 

sjönk. Slutligen fann Cho et al. (2015), när de undersökte amerikanska företag, att CSR-

rapportering inte värdesätts av investerarna. 

 

Denna kontinuerliga oenighet visar på att det inte har rått eller råder konsensus rörande huruvida det 

är ekonomiskt lönsamt att CSR-rapportera eller inte. Sett till tidigare studier finns det alltså inget 

klart svar på om marknaden värderar företag som CSR-rapporterar högre än de som inte gör det; det 

finns både studier som talar för och emot detta. Men det större antal studier som publicerats under 

vår undersökningsperiod med resultat som visar på att CSR-rapportering kan vara ekonomiskt 

lönsamt är ändå en indikation på att så kan vara fallet. Även fokusskiftet som har skett i 

redovisningslitteraturen, från premissen att CSR-rapportering sker för att öka företagens legitimitet 

och anseende (Deegan, 2002), till att rapporteringens syfte i första hand är att informera marknaden 



Therese Källman och Emmelie Lindberg 
 

24 

 

(Cho et al., 2015; Moser & Martin, 2012; Patten, 2013) visar på hur aktuell frågan om CSR-

rapporteringens eventuella lönsamhet är. Detta skifte anser vi indikerar att även ett skifte i praktiken 

torde ha skett, det vill säga att företagen nu även själva drivs av den huvudsakliga ambitionen att 

CSR-rapportera för att informera marknaden. Då vinstdrivande företags övergripande mål är att 

generera inkomst (Deegan & Unerman, 2011) anser vi att det därför är betydligt mindre långsökt att 

dra slutsatsen att det kan vara ekonomiskt lönsamt att CSR-rapportera, än att helt avfärda det 

sambandet.  

 

Med hänsyn till vad vi gått igenom i detta avsnitt ställer vi därför upp hypoteserna för vår tredje 

delanalys som följer:  

 

H4: Det råder ett positivt samband mellan företagens CSR-rapportering och deras marknadsvärde. 

 

H5: Styrkan på sambandet mellan företagens CSR-rapportering och deras marknadsvärde har ökat 

mellan 2004 och 2014. 
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3. Metod 

I detta avsnitt ska vi redogöra för vår forskningsstrategi, empiriska metod, operationaliseringen, 

antaganden och villkor för de analytiska testerna, samt de analytiska testerna. Vi kommer även 

löpande att föra en metoddiskussion genom kapitlet, som avslutas med en analys utifrån 

kvalitetskriterier.   

 

3.1 Forskningsstrategi 

Med hjälp av den så kallade forskningslöken från Saunders, Lewis och Thornhill (2009) kommer vi 

gå igenom vår forskningsstrategi. Denna innefattar vår forskningsfilosofi, forskningsansats, 

forskningsdesign, vårt metodval och vår tidshorisont.  

 

 

Figur 1: Den så kallade forskningslöken, illustrerad i Saunders et al. (2009, s. 108). 
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3.1.1 Studiens forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofin utgör det yttersta skalet på forskningslöken och innehåller, enligt Saunders et 

al. (2009), vissa viktiga antaganden om omvärlden. På så sätt ligger filosofin till grund för den 

forskningsstrategi som sedan används, samt de metoder som används till följd av denna strategi. 

 

Vår studie utgår från den positivistiska forskningsfilosofin, vilken enligt Saunders et al. (2009) 

oftast innebär att tidigare forskning ligger till grund för hypoteserna. Efter att en 

hypotesuppställning baserad på tidigare forskning har skett, börjar insamlingen av data som ska 

användas för att testa hypoteserna. Thurén (2007) påpekar att det är väldigt svårt att verifiera en 

hypotes, alltså bevisa att den är sann, vilket yttrar sig i att hypotesprövning oftast handlar om att 

försöka visa att hypoteserna inte stämmer. Resultatet från hypotesprövningen kan då antingen 

förkasta hypotesen, eller misslyckas med att förkasta den. Saunders et al. (2009) skriver vidare att 

positivistiska forskare bara anser sig kunna få fram trovärdig data från fenomen som de själva kan 

observera, samt att en annan viktig grundsten i den positivistiska forskningsfilosofin är att 

forskningen ska ske så fritt från egna värderingar som möjligt. 

 

Vi har i vår studie utgått från tidigare forskning och satt upp våra hypoteser med utgångspunkt i 

denna. Därefter har vi samlat in data, som vi sedan analyserat för att testa våra hypoteser. Vi har i 

största möjliga mån försökt undvika att blanda in våra egna värderingar i detta förfarande, 

exempelvis genom att modifiera vedertagna sätt att mäta CSR-rapportering (se avsnitt 3.3) snarare 

än att själva göra en måttstock baserat på vad vi själva tycker är de viktigaste aspekterna. 

 

3.1.2 Studiens forskningsansats 

Nästa lager i den så kallade forskningslöken gäller forskningsansatsen. Saunders et al. (2009) 

beskriver att det finns två olika ansatser, den deduktiva och den induktiva, varav vår studie har 

utförts med en deduktiv ansats. Bryman och Bell (2013) skriver att förenklat innebär deduktion att 

teorier testas. Enligt Robson (2002, se Saunders et al., 2009) är de fem stegen som följer på 

varandra i en deduktiv undersökning de följande: 

1.      En hypotes utformas utifrån tidigare forskning. Hypotesen är en testbar tes om 

förhållandet mellan två eller fler koncept eller variabler. 

2.      Hypotesen ska uttryckas i operationella termer, det vill säga hur dessa koncept eller 

variabler ska testas. Detta föreslår en relation mellan koncepten eller variablerna. 

3.      Därpå testas denna operationaliserade hypotes. 
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4.      Resultatet analyseras och ger indikationer på om teorin stämmer, eller om den bör 

modifieras. 

5.      Om det är nödvändigt ska teorin som studien utgår ifrån modifieras utefter testresultaten. 

 

Enligt Saunders et al. (2009) kan den modifierade teorin sedan testas genom att forskaren efter det 

femte steget återgår till första steget, för att gå igenom proceduren en gång till. Bryman och Bell 

(2013) skriver att även om den deduktiva processen verkar ske i en logisk ordningsföljd, så finns 

det många exempel på när det inte varit fallet, såsom när det visat sig att den ursprungliga 

hypotesen och datan inte överensstämmer alls, vilket kan betyda att den ursprungliga hypotesen bör 

revideras. 

 

Vi har operationaliserat våra hypoteser så att de är forskningsbara och har efter att de testats 

analyserat resultatet utifrån den teori och den tidigare forskning som vår studie bygger på. 

 

3.1.3 Studiens forskningsdesign 

Det tredje lagret i den så kallade forskningslöken behandlar forskningsdesignen. Vilken design som 

är lämplig beror, enligt Saunders et al. (2009), på vilken sorts studie som ska utföras. 

Forskningsdesignen är en plan för genomförandet av studien, det vill säga att forskningsfrågorna 

och syftet besvaras. Vår studie kan beskrivas som en deskriptiv-förklarande studie, med vilket 

menas att en förklarande studie inleds med en beskrivning av ett fenomen eller en situation, skriver 

författarna. Kortfattat kan de olika utgångspunkterna, enligt deras definitioner, exemplifieras enligt 

följande: 

 Deskriptiva studier syftar till att på ett korrekt sätt beskriva exempelvis en händelse eller 

ett fenomen. Dessa studier görs ofta innan eller efter en utforskande studie. Det är 

nödvändigt att ha en klar bild av vad för fenomen som ska beskrivas och vad för 

datainsamling som behöver göras innan studien påbörjas. 

 Förklarande studier syftar till att etablera kausala samband mellan variabler, det vill säga 

att studera en situation eller ett problem för att kunna förklara sambandet mellan variablerna. 

Förklarande studier behöver inte alltid leda till att kausala samband klarläggs, utan kan sluta 

vid att relationer förklaras med hjälp av korrelationstester. 

 

Vi började med att undersöka hur omfattande CSR-rapporteringen är och hur ökningen eller 

minskningen har sett ut mellan 2004 och 2014, för att sedan undersöka om det råder samband 
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mellan CSR-rapportering och företagens marknadsvärde respektive företagsstorlek, samt om det 

eventuella sambandet mellan företagsstorleken och rapporteringen förändrats mellan åren. 

 

3.1.4 Metodval 

Ytterligare ett lager in i forskningslöken ska ett metodval göras, mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod - eller en kombination av de båda (Sanders et al., 2009). Vi har i vår studie använt oss av 

kvantitativ metod. Denna metod innebär förenklat, enligt författarna, att en datainsamling som 

genererar eller använder sig av numerär data görs. Vi har hämtat numerär och icke-numerär data 

från databasen Datastream (se avsnitt 3.2.1), varpå den icke-numerära information som vi har 

samlat in har kodats om för att den skulle kunna användas kvantitativt (se avsnitt 3.3). Att vi valde 

en kvantitativ metod följer på att vi utgått från den positivistiska forskningsfilosofin, med en 

deduktiv ansats och en deskriptiv-förklarande forskningsdesign. Att arbeta med kvantitativ data har 

passat väl in i vårt undersökningsförfarande med hypotesprövningar. 

 

3.1.5 Tidshorisont 

Det näst innersta lagret i forskningslöken rör studiens tidshorisont och Saunders et al. (2009) skiljer 

där på tvärsnittsstudier och longitudinella studier. En tvärsnittsstudie betyder att ett specifikt 

fenomen studeras under en specifik tidpunkt, medan en longitudinell studie innebär att ett fenomen 

studeras över tid, för att mäta utveckling och förändringar. Tidshorisonten i vår studie sträcker sig 

mellan 2004 till 2014, vilket betyder att vi utför en longitudinell studie. Enligt Bryman och Bell 

(2013) är vår longitudinella design mer specifikt uttryckt en panelstudie, med fokus på ett specifikt 

urval och datainsamling från minst två olika tillfällen. I vårt fall har vi två specifika urvalsgrupper, 

europeiska respektive nordamerikanska storföretag (se avsnitt 3.2.2). 

 

3.2 Empirisk metod 

Från föregående avsnitt om forskningsstrategin så har vi lagt grunden till vår empiriska metod. Vi 

har förankrat studien i den positivistiska forskningsfilosofin, med en deduktiv ansats, en deskriptiv-

förklarande forskningsdesign, en kvantitativ metod och en longitudinell tidshorisont. I detta avsnitt 

kommer vi att gå igenom hur vi samlat in vår data - samt studiens urval, val av index, bortfall och 

population.  
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3.2.1 Datainsamlingsmetod 

All data som använts i våra analyser är kvantitativ sekundärdata, med vilket menas numerär data 

som ursprungligen samlats in av någon annan än en själv, enligt Bryman och Bell (2013). För att 

samla in vår data använde vi oss av databasen Datastream från Thomson Reuters. I Datastream 

fanns tillgång till dels den finansiella informationen vi behövde, såsom företagens totala intäkter för 

de olika åren. Dels fanns det även tillgång till vilka upplysningar som företagen lämnat gällande 

deras hållbarhetsarbete och -policys. Det sistnämnda definierar Thomson Reuters (u.å.) som ESG-

data, vilket är en akronym för economic, social and corporate governance-data, på svenska 

ekonomisk-, social- och bolagsstyrningsdata. I databasen finns data från över 6 000 företag för över 

400 olika mätetal/variabler. All data är manuellt insamlad från offentliga källor, såsom 

årsredovisningar, och även kvalitetskontrollerad av Thomson Reuters (u.å.). 

 

Enligt Sørensen, Sabroe och Olsen (1996) finns det många fördelar med att använda sekundärdata; 

det sparar tid, datan håller ofta hög kvalitet, det ger möjlighet att göra longitudinella analyser, samt 

mer tid för själva analyserna istället för datainsamling. Författarna beskriver även ett antal 

begränsningar med sekundärdata, bland annat att användare av sekundärdata kan sakna möjlighet 

att kontrollera kvaliteten på datan. Liknande resonemang kring för- och nackdelar förs även fram i 

Bryman och Bell (2013). Vi kan därför inte ta för givet att all data vi samlat in från Datastream - 

som i sin tur kommer främst från företagens årsredovisningar - verkligen stämmer, trots Thomson 

Reuters egna kvalitetskontroller. Men att kontrollera informationen manuellt själva ens för ett tiotal 

företag skulle ligga utanför den tidsram vi har för detta examensarbete. Däremot har vi genom att 

använda oss av sekundärdata fått åtnjuta fördelarna som listats ovan. 

 

3.2.2 Urval 

Vi använde oss även av ett icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt ett bekvämlighetsurval. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är ett bekvämlighetsurval acceptabelt om det finns tillgång till data som 

man anser sig inte har råd att missa och som kan utgöra en språngbräda för fortsatt forskning, samt 

leda till viktiga kopplingar mellan existerande resultat. När vi fick chansen att genom Datastream få 

tillgång till mycket information om ett stort antal företag utnyttjade vi därmed den möjligheten. Vi 

märkte snart att det bara var de största företagen som hade den information vi eftersökte, varför vi 

anpassade oss efter detta och valde två stora och så likvärdiga index som möjligt, som båda 

innefattar de största företagen för respektive urvalsgrupp. Att begränsa sitt urval till att enbart 

undersöka stora företag innebär, enligt Bryman och Bell (2013), att vi inte kan generalisera 



Therese Källman och Emmelie Lindberg 
 

30 

 

resultaten, i vårt fall till mindre företag. Resultaten visar därmed inte på hur det ser ut hos företag i 

allmänhet, utan visar enbart på en företeelse hos stora börsnoterade företag i Europa respektive 

Nordamerika.  

 

Enligt Saunders et al. (2009) brukar bekvämlighetsurval i allmänhet inte vara representativa för 

urvalspopulationen, men Bryman och Bell (1989, se Bryman & Bell, 2013) skriver att 

bekvämlighetsurval ändå är mycket vanliga inom företagsekonomisk forskning och att sådana till 

och med har en mer framträdande roll än metoder som bygger på sannolikhetsurval. Ferber (1977) 

skriver att när det gäller bekvämlighetsurval så ska dessa vara stora nog för att resultaten ska kännas 

stabila, men vilken storlek detta innebär går inte att svara på när det rör sig om just ett 

bekvämlighetsurval. Han skriver även att det är viktigt att urvalet är representativt för 

urvalspopulationen, men att det vid bekvämlighetsurval är ett subjektivt avgörande. 

 

3.2.3 Val av index 

Val av index var viktigt eftersom vi ville ha data från så många företag som möjligt, samtidigt som 

urvalsgrupperna europeiska respektive nordamerikanska företag skulle vara så jämförbara som 

möjligt. Valet föll till slut på indexen Stoxx 600 Europe och Stoxx 600 North America från Stoxx, 

ett företag som specialiserat sig på att skapa index för olika världsmarknader (Stoxx, u.å.a). Vi 

valde dessa index först och främst för att samma företag har upprättat dem båda, med hjälp av 

samma urvalsmetod (Stoxx, 2016), samt att de innehöll lika antal företag. Företagen kommer från 

samtliga branscher, baserat på en klassificering från Industry classification benchmark (u.å.), 

indelade i 19 olika sektorer
2
. På Stoxx 600 Europe finns de största europeiska företagen från 

följande 17 europeiska länder representerade: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, 

Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, 

Schweiz och Storbritannien (Stoxx, u.å.b). På Stoxx 600 North America listas storföretag från USA 

och Kanada (Stoxx, u.å.c). Storföretag från dessa geografiska regioner utgör därmed våra två 

populationer i studien. 

 

                                                 

2
 Fotnot: De 19 sektorerna: Olja och gas, kemikalier, basresurser, konstruktion och material, industrivaror och -tjänster, 

bilar och bildelar, mat och dryck, personliga varor och hushållsvaror, sjukvård, detaljhandel, media, resor och fritid, 

telekommunikation, allmännyttiga tjänster, banker, försäkring, fastigheter, finansiella tjänster, teknik (FTSE, 2012). 
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3.2.2. Bortfall och studiens population 

För bekvämlighetsurval är det även viktigt, enligt Ferber (1977), att ta hänsyn till bortfall när 

resultaten analyseras. I vårt fall var bortfallet mellan 39 till 52 procent för de olika analyserna, 

baserat på att indexen listade 600 företag vardera. Saunders et al. (2009) skriver att en uppskattning 

av hur stort bortfallet kommer att bli bör göras innan datainsamlingen, för att kunna anpassa 

insamlingen så att mängden data blir tillräcklig. När vi i ett tidigt skede utforskade 

informationstillgängligheten i Datastream uppmärksammade vi att bortfallet hos många index var 

relativt stort för det vi ämnade undersöka. Detta eftersom den efterfrågade informationen inte fanns 

tillgängligt på Datastream för annat än de största företagen. Vårt val av index baserades därför 

också just utifrån ett befarat stort bortfall, för att våra urvalsgrupper skulle bli så stora som möjligt, 

vilket är en anpassning likt den Saunders et al. (2009) beskriver. 

 

Den största delen av bortfallet skedde framför allt när vi tog hem data för de 26 olika CSR-

upplysningarna (se bilaga A). Fanns inte samma information tillgängligt från ett företag både för år 

2004 och 2014 så uteslöt vi det företaget helt för den analysen. Ytterligare bortfall skedde därefter 

om finansiell information inte fanns tillgänglig på Datastream. Detta resulterade i att urvalet för de 

respektive analyserna såg ut på följande sätt, med ett bortfall som varierat mellan ungefär 39 till 52 

procent genom studien: 

 Första analysen, rörande CSR-rapporteringens omfattning:   

Europa: 365 företag 

Nordamerika: 357 företag 

 Andra analysen, rörande sambandet mellan företagens storlek och CSR-rapportering:  

Europa: 295 företag 

Nordamerika: 318 företag 

 Tredje analysen, rörande företagens marknadsvärde och CSR-rapportering: 

Europa: 287 företag 

Nordamerika: 347 företag 
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3.3 Operationalisering 

Bryman och Bell (2013) förklarar att ett begrepp måste kunna mätas för att det ska kunna ingå i en 

kvantitativ undersökning. Detta för att det ska gå att mäta skillnader inom urvalspopulationen, med 

ett konkret och konsekvent verktyg i form av en måttstock. Utan denna måttstock går det inte att 

göra mätningar som svarar på exempelvis vad för relation som råder mellan två variabler. 

 

Då vår studie har utgått från företags CSR-rapportering så var detta det första begrepp som vi 

behövde konkretisera, för att kunna mäta det. Eftersom begreppet saknar en specifik bestämd och 

etablerad definition (se avsnitt 2.1) har tidigare studier använt sig av ett flertal variabler för att 

kunna mäta rapporteringen kvantitativt (Deegan et al., 2002; Welford, 2004). Vi utgick därför i 

huvudsak från en artikel skriven av Abbott och Monsen (1979). I denna redogjorde de för en 

mätskala för CSR-rapportering, utvecklad och praktiskt använd i undersökningar av Ernst & Ernst
3
 i 

USA under 1970-talet. Mätskalan hade sammantaget 28 variabler i form av CSR-upplysningar från 

företagens årsredovisningar inom områdena miljö, lika möjligheter i arbetslivet, personalvård, 

samhällsengagemang, produkter och övrigt. 

 

För att ta fram våra CSR-upplysningar började vi med att leta motsvarigheter i Datastream till de 

upplysningar Abbott och Monsen (1979) använde sig av i sin studie. För de flesta upplysningar vi 

ville använda fanns det nästintill exakta eller väldigt liknande motsvarigheter i Datastream. En 

anledning till att vi valde att exkludera en upplysning som författarna använt, var att Thomson 

Reuters inte registrerat in just den informationen för tillräckligt många företag, vilket i vår mening 

skulle resultera i ett för stort bortfall för upplysningen.  En del andra upplysningar kändes inte helt 

relevanta att använda längre, såsom policys rörande huruvida företag kan tänka sig att anställa 

kvinnor. Även om kvinnor självklart kan vara förfördelade eller orättvist behandlade på den 

moderna arbetsmarknaden så hade vi väldigt svårt att se att ett företag skulle gå ut med den 

informationen om så vore, på grund av lagar mot könsdiskriminering (U.S. equal employment 

commission, u.å.; EU-kommissionen, u.å.c; LOV-2013-06-21-59; Canadian human rights 

commission, u.å.). 

 

 

                                                 

3
 E&E, numera Ernst & Young. 
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Våra CSR-upplysningar är uppdelade på två områden, sociala och miljömässiga upplysningar. Vi 

har sammanlagt undersökt 10 miljömässiga upplysningar och 16 sociala upplysningar. Bland de 

miljömässiga återfinns bland annat variabler gällande utsläpps-/föroreningskontroll, förhindrande 

och återställande av skador på miljön, samt effektiv energiförbrukning. Bland de sociala återfinns 

upplysningar om policys gällande korruption, positiv diskriminering, mänskliga rättigheter, 

produktsäkerhet och de anställdas hälsa och säkerhet. En fullständig förteckning över 

upplysningarna vi har använt finns i bilaga A. 

 

Samtliga upplysningar var dikotoma, med bara två möjliga svar (Bryman & Bell, 2013), i detta fall 

ett ‘ja’ eller ‘nej’. Frågorna som upplysningarna svarade på var utformade så att ett jakande svar 

alltid kunde tolkas positivt sett till företagens CSR-engagemang. Exempelvis ställdes frågorna alltid 

på detta sätt: “Har företaget en policy för att hantera korruption?” och aldrig såhär: “Saknar 

företaget en policy för korruption?”.  En del upplysningar besvarade två frågor, men i de fallen 

delade vi upp dessa till två olika upplysningar. Upplysningar som mättes på relativa sätt, till 

exempel i form av procent, valde vi att inte ha med eftersom vi inte kunde vara säkra på hur den 

relativa informationen hade räknats fram. 

 

För att kunna kvantifiera företagens CSR-rapportering valde vi sedan att göra ett poängsystem, där 

alla upplysningar företagen svarat ‘ja’ på innebar ett poäng. Exempelvis fick företagen ett poäng om 

de hade en policy för effektiv energiförbrukning och noll poäng om de saknade en sådan policy. Det 

företag som hade flest jakande svar fick därmed högst CSR-poäng. På så vis kunde en ökning eller 

en minskning i företagens CSR-rapportering mätas. För att återkoppla till avsnitt 3.1.4 så var det på 

detta sätt vi kodade icke-numerär data, så att den skulle kunna användas kvantitativt. 

 

Inför vår andra analys behövde vi även ett sätt att mäta företagens legitimitetsmotiv. För att göra 

detta utgick vi från deras behov av legitimitet. Som vi tidigare beskrivit är företagsstorlek ett mått 

på detta behov, som har använts i ett flertal studier (Brammer & Pavelin, 2004; Chauvey et al., 

2014; Cho et al., 2012; Holder-Webb et al., 2009). Stora företag antas utsättas för mer press från 

externa intressenter, på grund av sin synlighet, vilket ökar dessa företags behov av att anses som 

legitima. CSR-rapportering är ett verktyg som företag kan använda för att bemöta denna ökade 

press (Hackston & Milne, 1996; Patten, 1991, 1992, 2002), varpå det går att anta att stora företags 

CSR-rapportering motiveras av deras legitimitetsbehov. 
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När vi prövade sambandet mellan CSR-rapportering och företagsstorlek så utgick vi från företagens 

storlek sett till totala intäkter. Omsättning är ett konventionellt mått på företagsstorlek som har 

använts i tidigare studier inom området (Cho et al., 2015; Sadou, Alom & Laluddin, 2017). Denna 

data matchades sedan mot datan för CSR-upplysningarna, så att bara de företag för vilka vi hade 

data gällande alla 26 CSR-upplysningar samt totala intäkter ingick i urvalet. Efter detta rangordnade 

vi företagen baserat på storlek, för att få fram en storleksrankning. Anledningen till detta diskuterar 

vi i avsnitt 3.5.4. 

 

Vid vår sista delanalys - av sambandet mellan marknadsvärde och CSR-rapportering - använde vi 

oss av Datastreams variabel MV som mått på marknadsvärde (Thomson Financial, 2007). Thomson 

Reuters definierar marknadsvärde - MV - som marknadspriset per aktie multiplicerat med 

utestående stamaktier. Marknadspriset å sin tur representerar aktievärdet den 31 december för 

amerikanska företag, eller sista dagen på räkenskapsåret för icke-amerikanska företag. Vidare 

förklaras att med utestående stamaktier menas skillnaden mellan emitterade aktier och företagets 

eget aktieinnehav. Vi valde även att, liksom i andra analysen, använda oss av ett relativt mått istället 

för ett absolut mått avseende marknadsvärdet, det vill säga en rankning baserat på företagens 

marknadsvärde. Detta diskuteras vidare i avsnitt 3.5.3. 

 

3.3.1 Hypotesuppställningar 

Vi har valt att sammanfatta våra hypotesuppställningar i form av nedanstående tabell. Hypoteserna 

är uppbyggda på följande sätt: 

 

H0: Ingen förändring har skett mellan år 2004 och 2014. Det är denna hypotes vi testar och som 

genererar de P-värden som avgör om vi kommer förkasta denna nollhypotes eller inte. 

 

HA: En mothypotes som gäller om nollhypotesen förkastas. A står för alternativ och innebär således 

en alternativ hypotes till nollhypotesen. Våra mothypoteser är tvådelade, vilka enligt De Veaux et 

al. (2015) används när man är intresserad av att veta om det finns skillnader åt båda håll från 

nollhypoteserna, det vill säga både om en minskning eller en ökning har skett i vårt fall. 

 

H: Här formulerar vi vårt antagande om vad resultatet av studien kommer att leda till. Dessa 

antaganden, som är byggda på egna reflektioner och tidigare forskning, har redogjorts för i 

teorikapitlet. 
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I enlighet med De Veaux et al. (2015) så är formlerna för hypoteserna som vi testar följande: 

 

H0: µ2004 - µ2014 = 0 

HA: µ2004 - µ2014 ≠ 0 

 

där symbolen µ står för samplets medelvärde.  

 

Delanalys Nollhypotes (som testas)  Vårt antagande 

    
1. CSR-rapporteringens omfattning H01: Ingen förändring har skett i 

CSR-rapporteringens 
omfattning mellan år 2004 och 
2014. 

 H1: Företagen CSR-
rapporterar i en högre 
omfattning 2014 jämfört med 
2004. 

    
2. CSR-rapportering och 
legitimitetsteorin 

H02: Det råder inget samband 
mellan företagens storlek och 
deras CSR-rapportering. 

 H2: Det råder ett positivt 
samband mellan CSR-
rapportering och 
företagsstorlek. 

    
 H03: Styrkan på sambandet 

mellan företagens CSR-
rapportering och storlek har 
inte förändrats mellan 2004 och 
2014. 

 H3: Styrkan på sambandet 
mellan företagens CSR-
rapportering och storlek har 
minskat mellan 2004 och 
2014. 

    
3. CSR-rapportering och 
marknadsvärde 

H04: Det råder inget samband 
mellan företagens CSR-
rapportering och deras 
marknadsvärde. 

 H4: Det råder ett positivt 
samband mellan företagens 
CSR-rapportering och deras 
marknadsvärde. 

    
 H05: Styrkan på sambandet 

mellan företagens CSR-
rapportering och deras 
marknadsvärde har inte 
förändrats mellan 2004 och 
2014. 

 H5: Styrkan på sambandet 
mellan företagens CSR-
rapportering och deras 
marknadsvärde har ökat 
mellan 2004 och 2014. 

 

Hypoteserna testas för både Europa och Nordamerika var för sig. 

 

3.4 Antaganden och villkor 

I detta avsnitt går vi igenom de antaganden och villkor som behövde antas och uppfyllas innan vi 

kunde utföra de analyser vi beskriver i avsnitt 3.5. Det finns, enligt De Veaux et al. (2012) två 

antaganden som gäller för både parat t-test och multipel regressionsanalys: 

 Slumpmässighet: För att kunna generalisera resultatet från ett parat t-test eller en multipel 

regressionsanalys krävs att urvalet är slumpmässigt. Då vi inte har utfört ett slumpmässigt 
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urval, utan en form av bekvämlighetsurval, betyder det enligt författarna att vi heller inte bör 

generalisera våra resultat utanför vår urvalspopulation. De skriver vidare att parat t-test och 

multipel regressionsanalys ändå ofta används även om urvalet är ett icke-sannolikhetsurval, 

vilket betyder att vi trots allt kan utföra dessa analyser.  

 Villkor om nästan normalfördelning: För ett parat t-test måste skillnaderna mellan 

grupperna följa en normalmodell, men ju större antal par som undersöks, desto mindre roll 

spelar detta antagandet. Vi testade om vår data uppfyllde detta villkor med hjälp av 

histogram. Dessa visade upp en klockform utan några stora skevheter och därmed uppfyllde 

vår data även detta villkor. För en multipel regressionsmodell måste residualerna anta en 

nästan normalfördelning. För att vi skulle uppfylla detta villkor var vi tvungna att omvandla 

vår data (se avsnitt 3.5.4)  

 

3.4.1 Parat t-test 

Vi utförde ett parat t-test i vår första analys, när vi testade om CSR-rapporteringen hade ökat eller 

minskat för europeiska respektive nordamerikanska företag mellan år 2004 och 2014. Innan ett 

parat t-test utförs måste ett antal antaganden och villkor, utöver de två som nämndes i avsnitt 3.4, 

antas och uppfyllas. Dessa är, enligt De Veaux et al. (2012), följande: 

 Antagande om parad data: Det krävs att vi kan anta att vår data verkligen är parad, det vill 

säga att de två urvalsgrupperna inte är oberoende varandra. I vårt fall testade vi data från 

samma företag för både år 2004 och år 2014. Då det är samma företag som testats båda åren 

så var det alltså en form av före- och eftertest, vilket därmed innebär att datan var parad. 

 Antagande om oberoende: Skillnaderna mellan företagen inom urvalsgrupperna måste 

däremot kunna antas vara oberoende varandra. Det ska alltså inte finnas anledning att tro att 

ett företags rapportering kan påverka ett annat företags rapportering. Även detta kunde vi 

anta stämde för våra undersökta företag. Det fanns ingen anledning för oss att tro att ett 

företags rapporteringsomfattning direkt skulle påverka ett annat företags 

rapporteringsomfattning. 

 10 procent-villkoret: Enligt detta villkor bör inte ett urval överstiga mer än tio procent av 

populationen, för att det ska gå att generalisera resultatet till att gälla urvalspopulationen. 

Detta villkor uppfyllde vi, då vi i snitt undersökte 329 företag per analys och kontinent, 

vilket bara skulle överstiga tio procent av företagen om det bara fanns 3 289 eller ett mindre 

antal stora företag per kontinent. Bara i Sverige år 2007 fanns det enligt SCB (u.å.) över 6 

800 företag som enligt Bolagsverket (u.å.) räknades som stora företag. Att vi därför inte 
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skulle uppfylla 10 procent-villkoret med våra dryga 660 företag för Europa och 

Nordamerika var därför orimligt. 

 

Eftersom alla antaganden och villkor beskrivna av De Veaux et al. (2012) antogs och uppfylldes 

kunde vi utföra vårt parade t-test.  

 

3.4.2 Multipel regressionsanalys 

Även för denna analys krävdes det att ett antal antaganden och villkor skulle antas och uppfyllas. 

Dessa följer i punktlistan nedan: 

 Tillräckligt rak modell: De Veaux et al. (2012) skriver att den linjära modellen måste vara 

rak nog, det vill säga inte är böjd eller icke-linjär. Vi testade detta genom att plotta 

residualerna innan analysen och fann att vi uppfyllde detta villkoret. 

 Jämn varians: Även jämn varians måste kunna antas, enligt De Veaux et al. (2012). Detta 

innebär att residualerna inte ska uppvisa något mönster i ett spridningsdiagram. Om 

residualerna uppvisar ett mönster kan det tyda på att datan inte är oberoende, vilket den ska 

vara. Författarna varnar särskilt för residualer som antar en solfjäderform eller vars mönster 

krymper respektive växer på olika ställen i spridningsdiagrammet. Saunders et al. (2009) 

beskriver att när data för oberoende och beroende variabler har jämn varians handlar det om 

homoskedasticitet. När variansen däremot är ojämn kallas det heteroskedasticitet. En 

solfjäderform innebär alltså heteroskedasticitet. Vi testade all data till våra multipla 

regressioner för heteroskedasticitet i SPSS, för att försäkra oss om att vi uppfyllde villkoret. 

 Ingen multikollinearitet: Enligt Saunders et al. (2009) måste även villkoret om att det inte 

råder för stark korrelation mellan två eller flera oberoende variabler uppfyllas. Detta kallas 

även kollinearitet i regressioner med två variabler eller multikollinearitet i regressioner med 

flera variabler. I vårt fall har vi flera oberoende variabler, så vi testade för multikollinearitet. 

Detta eftersom multikollinearitet gör det svårt att utvärdera de enskilda effekterna av varje 

variabel. Multikollinearitet går att upptäcka genom korrelationskoefficienterna, där extrem 

kollinearitet representeras av en korrelationskoefficient på 1, enligt Hair, Black, Babin, 

Anderson och Tatham (2006, se Saunders et al., 2009). En tumregel, enligt författarna, är att 

en korrelation på över 0,9 eller över indikerar betydande korrelation. Bryman och Bell 

(2013) förklarar att ett sätt att kontrollera korrelationerna är genom Pearsons r. Vi redovisar 

r-värdena i korrelationsmatriser i kapitel 4. 
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I samband med de tabeller i vilka vi redovisar resultaten från våra multipla regressionsanalyser (se 

kapitel 4) redogör vi även för F-kvoten, på raden för “F”. Denna är kopplad till ANOVA-analysen, 

som står för analysis of variance (Saunders et al., 2009), eller variansanalys på svenska. ANOVA 

analyserar spridningen på datan genom att jämföra medelvärden, både inom urvalsgrupperna och 

mellan urvalsgrupperna. Dessa skillnader representeras av den så kallade F-kvoten. Om 

sannolikheten är låg för att skillnaderna mellan grupperna skulle uppstå slumpmässigt, så kommer 

F-kvoten att vara hög med en sannolikhet på mindre än 0,05 (ibid).   

 

Det går även att mäta multikollinearitet med variance inflation factor, så kallade VIF-värden, i 

SPSS. VIF-värden hör samman med något som kallas toleransvärde, och Hair et al. (2006, se 

Saunders et al., 2009) menar ett lågt toleransvärde, det vill säga 0,1 eller mindre, eller ett högt VIF-

värde, det vill säga 10 eller högre, indikerar hög kollinearitet. När vi mätte VIF- och 

toleransvärdena för vår data i SPSS fann vi att de låg på godkända nivåer (se avsnitt 4.3.1). 

 

Det finns dock ett tillfälle då flertalet författare anser att en hög korrelation mellan oberoende 

variabler är befogad - och det är när man använder sig av en interaktionsvariabel, vilket vi har 

använt oss av i två av våra delanalyser. Till exempel så skriver Brambor, Clark och Golder (2006) 

att en hög korrelation vid användandet av en interaktionsvariabel inte ska ses som direkt 

multikollinearitet på grund av interaktionsvariabelns natur att påvisa marginella effekter istället för 

generella effekter. Författarna menar istället att ett större fel föreligger om man väljer att helt 

utesluta denna variabel. Samma resonemang för även Friedrich (1982) där han menar att fördelarna 

med att ha kvar interaktionsvariabeln överstiger nackdelarna med vad en hög korrelation innebär. 

Vidare för Nyman (2014) resonemanget att det är viktigt att inse att multikollinearitet inte är något 

fel eller något som vi mot alla odds bör undvika. Istället borde det ses som att flera variabler 

naturligt samvarierar och att det vid en hög korrelation borde vara svårt att motivera vilken av 

variablerna man exkluderar till förmån för den andra.  

 

3.5 Analysmetoder 

I detta avsnitt ska vi gå igenom de analyser vi har utfört i vår studie. Sammantaget har vi utfört tre 

olika analyser. Den första utfördes med ett parat t-test nedan och den andra och tredje analysen med 

hjälp av multipla regressioner. 
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3.5.1 Parat t-test 

Ett parat t-test görs för att avgöra hur sannolikt det är att en eventuell skillnad mellan de två parade 

urvalsgrupperna är slumpmässig, skriver Saunders et al., (2009). Enligt De Veaux et al. (2012) 

testas huruvida medelvärdet för de parade gruppernas skillnader är signifikant skild från noll. 

 

Vid ett parat t-test fås ett p-värde
4
. Om detta p-värde är lågt innebär det, enligt De Veaux et al. 

(2012), starka bevis mot nollhypotesen, som då kan förkastas. Om p-värdet däremot är högt betyder 

det att det finns svaga bevis mot nollhypotesen, som därför inte kan förkastas. Om värdet är 

omkring brytpunkten är det svårt att avgöra om resultatet är signifikant. För en signifikansnivå på 

0,05 - vår valda alfanivå
5
 - är p-värdet lågt vid <0,05, högt vid >0,05 och med brytpunkten på 0,05. 

 

Totalt utförde vi två parade t-test, ett för alla europeiska företag för båda åren, samt ett för alla 

nordamerikanska företag för båda åren. 

 

3.5.2 Multipel regressionsanalys 

För de två följande analyserna i studien har sammanlagt tolv multipla regressionsanalyser utförts. 

Vi har med dessa testat huruvida det fanns ett samband mellan CSR-rapportering och 

företagsstorlek (andra analysen), samt hur detta samband i så fall förändrats. Vi har även testat om 

det finns något samband mellan CSR-rapportering och marknadsvärde (tredje analysen). Vi valde 

även att använda oss av alternativa mått när vi utförde dessa analyser (se avsnitt 3.5.4). 

 

En multipel regressionsanalys testar nollhypoteser och enligt De Veaux et al. (2015) så har till 

exempel en regressionsmodell med tre variabler följande formel: 

 

y =  0 +  1x1 +  2x2 +  3x3 + ɛ 

 

 

 

                                                 

4
 P-värde: Sannolikheten att resultatet uppkommer förutsatt att nollhypotesen stämmer (De Veaux et al., 2012). 

5
 Alfanivån är ett tröskelvärde för p-värdet. Om p-värdet är lägre än alfanivån anses resultatet statistiskt signifikant, 

eftersom sannolikheten att resultatet skulle uppkomma slumpvis förutsatt att nollhypotesen stämmer är under 

exempelvis fem procent, vid en alfanivå på 0,05 (De Veaux et al., 2012). 
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För att exemplifiera hur denna formel kan relateras till vår studie så kan vi visa vad beteckningarna 

motsvarar för analysen rörande sambandet mellan CSR-rapportering och företagsstorlek:  

 

y = CSR-poäng 

 0 = Y-interceptet  

 1-3 = Variablernas koefficienter, som visar effekten de har på den beroende variabeln  

x1 = Årtal 

x2 = Storleksrankning 

x3 = Årtal x storleksrankning 

ɛ = Residualer 

 

Våra ekvationer som genereras utifrån regressionsanalyserna såg således ut på följande sätt:  

 

Analys 2: Total/miljömässig/social CSR-poäng = storleksrankning + årtal + årtal x 

storleksrankning + ɛ 

 

I denna analys var CSR-poäng den beroende variabeln och företagsstorlek den oberoende variabeln. 

Vi använde oss även av kontrollvariabeln årtal som dummyvariabel
6
, samt en interaktionsvariabel 

mellan årtal och storleksrankning. 

 

Analys 3: Värderankning = total/miljömässig/social CSR-rapportering + årtal + årtal x 

total/miljömässig/social CSR-poäng + ɛ 

 

I denna analys var marknadsvärdet den beroende variabeln i en multipel regressionsanalys, med 

CSR-poäng som oberoende variabel, årtal som dummyvariabel, samt en interaktionsvariabel mellan 

årtal och total/miljömässig/social CSR-poäng. 

 

3.5.3 Användning av genomsnittskursen vid valutaomvandling 

Beloppen för marknadsvärde och totala intäkter som vi använt oss av i analyserna har alla varit i 

svenska kronor (SEK). När vi hämtade hem beloppen från Datastream så var dessa i företagens 

                                                 

6
 En dummyvariabel, eller även benämnt indikatorvariabel, är enligt De Veaux et al. (2016) en variabel som indikerar 

vilken av två kategorier som vår data tillhör. Siffran 0 har givits till alla observationer som avser år 2004, respektive 

siffran 1 för de som avser år 2014. 
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egen redovisningsvaluta, varför vi fick omvandla dessa till SEK. Vi valde att använda oss av 

genomsnittskursen för år 2004 respektive 2014 för de valutor vi omvandlade. Detta på grund av den 

stora mängd data vi använde oss av - vi ansåg oss inte ha en tidsmässig möjlighet att kontrollera 

varje enskilt företags årsavstämningsdag. När vi omvandlade företagens egen redovisningsvaluta till 

SEK valde vi därför att använda oss av en genomsnittskurs för 2004 respektive 2014 för alla valutor 

som vi omvandlat (Riksbanken u.å.). Alla kurser från Riksbanken som använts i 

valutakursomvandlingen finns i bilaga B. 

 

Att använda en genomsnittskurs ger självklart inte ett lika exakt värde som om den rätta dagskursen 

hade använts, men vi upplevde att tidsbesparingen det innebar att inte kontrollera varje företags 

avstämningsdag var värt den minskning i exakthet som vi nu fick. Vi är därför medvetna om att 

detta beslut påverkat exaktheten i jämförelsen mellan företagen, men vi ser det inte som troligt att 

användandet av en genomsnittskurs har haft någon stor inverkan på resultatet, jämfört med om rätt 

dagskurs hade använts vid omvandlingen. Detta särskilt eftersom vi inte använt absoluta mått utan 

en rankning gällande företagsstorleken (baserad på totala intäkter) och marknadsvärdet. 

 

3.5.4 Användning av relativa mått i regressionsanalyserna 

Vi valde även att använda oss av alternativa mått när vi utförde studiens andra och tredje analys. 

För den andra analysen använde vi oss av företagens storlek baserat på totala intäkter som relativt 

mått, genom att rangordna företagen så att företaget med störst totala intäkter rankades nummer ett, 

företaget med näst högst totala intäkter som nummer två, och så vidare. På samma sätt rankade vi 

företagen i den tredje analysen, fast utefter marknadsvärde. Företaget med högst marknadsvärde 

rankades som nummer ett, och så vidare. Ett positivt samband skulle därmed utgöras av en negativ 

koefficientriktning i regressionerna. 

 

Anledningen till att vi omvandlade datan på detta sätt var för att uppfylla villkoren för en multipel 

regression (se avsnitt 3.4). Aiello och Attanasio (2004) skriver att det ofta är nödvändigt att 

omvandla statistisk data för att uppfylla villkoren för regressionsanalyser. De beskriver även den 

metod för dataomvandling som vi har använt, rankning, vilket visar på att det är en vedertagen 

metod. Nedan exemplifierar vi detta genom att visa hur vi omvandlade datan till tredje analysen:  

 

Efter att ha utfört en första analys av en linjär regressions villkor med ‘CSR-poäng’ och ‘årtal’ som 

oberoende variabler mot ‘marknadsvärde’ som den beroende variabeln, så visade histogrammet en 
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stor skevhet och Normal probability plot visade en böjd linje. För att lösa detta använde vi oss 

istället av en relativ rankning. Detta innebar att vi inte längre kunde se hur mycket CSR-

rapporteringen korrelerade med marknadsvärdet i absoluta mått, utan istället enbart huruvida det 

fanns en korrelation eller inte. Det var dock fortfarande möjligt att testa våra hypoteser. Efter att vi 

åter kontrollerat datan med histogram och Normal probability plot var resultatet nu en betydligt 

bättre normalfördelning och en rak linje. Detta innebar att vi fick en betydligt mer tillförlitlig 

regression, som uppfyllde villkoren i avsnitt 3.4. 

 

Bildexemplet nedan visar data för de europeiska företagen och hur villkoren kunde säkerställas 

genom att använda en relativ rankning istället för marknadsvärde i absoluta mått: 

 

Figur 2: Histogram innan omvandling 

 

Beroende variabel: Marknadsvärde 

Figur 3: Histogram efter omvandling 

 

Beroende variabel: Värderankning 

 

Figur 4: Normal probability plot innan omvandling 

 

Beroende variabel: Marknadsvärde 

Figur 5: Normal probability plot efter omvandling 

 

Beroende variabel: Värderankning 
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3.6 Analys utifrån kvalitetskriterier 

Validitet, reliabilitet och replikerbarhet är tre viktiga kvalitetskriterier (Bryman & Bell, 2013), vilka 

vi därför i tur och ordning gå igenom i detta avsnitt. 

 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som rör tillförlitligheten och pålitligheten hos de mått och mätningar som 

utförts i en studie (Bryman & Bell, 2013). Av de flertal betydelser som finns av begreppet och som 

författarna listar, så ska vi kortfattat förklara de två betydelser som vi anser är aktuella för vår studie 

i punktlistan nedan: 

 Stabilitet rör huruvida måttet är så pass stabilt att det är pålitligt över tid. Stabiliteten mäts 

enklast genom att upprepa det ursprungliga testet, vilket kallas test-retest (Bryman & Bell, 

2013). Om ett mått är stabilt så ska exempelvis en viss grupps attityder vara desamma, om 

det mäts två gånger efter varandra. Om resultaten fluktuerar innebär det att måttet inte är 

stabilt. 

 Intern reliabilitet handlar om pålitligheten hos de indikatorer
7
 som utgör studiens index 

eller mätskalor, när det är frågan om multipla indikationer (Bryman & Bell, 2013). Är 

indikationerna relaterade till samma mått och finns det ett samband mellan dem?  

 

När det gäller stabiliteten så är alla våra mått stabila för den tidshorisont som gäller för vår studie. 

Alla variabler från Datastream är desamma för båda årtalen och urvalsgrupperna och oavsett hur 

många gånger vi upprepade undersökningen skulle vi få samma resultat. När det gäller den interna 

reliabiliteten så anser vi även att denna är god. Alla de CSR-upplysningar vi har använt relaterar till 

just CSR-begreppet (se bilaga A). Vi tycker därför att den mätmetod vi använt oss av, det vill säga 

vårt poängsystem, är följdriktig och pålitlig när det gäller mätningen av företagens CSR-

rapportering. Framför allt eftersom liknande mätmetoder använts i tidigare forskning (Abbott & 

Monsen, 1979; Cho et al., 2015; Deegan et al., 2002; Welford, 2004). När det gäller andra och 

tredje analysen har vi där även använt konstanta mått i form av finansiell information från 

företagens redovisning, som vi hämtat från Datastream. Därför är även dessa mått stabila och 

kommer att ge samma resultat om samma statistiska undersökning utförs gång efter en annan.  

 

                                                 

7
 En indikator används som ett mått på icke-kvantifierbart begrepp, så som till exempel intelligens (Bryman & Bell, 

2013). 
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3.6.2 Validitet 

Att bedöma validiteten handlar enligt Bryman och Bell (2013) om att bedöma om de slutsatser som 

dragits i en undersökning hänger ihop eller inte. Mer specifikt uttryckt handlar det om 

mätningsvaliditet. Författarna tar upp ett antal olika slag av validitet, av vilka vi kort ska 

sammanfatta de tre som vi anser är relevanta att diskutera gällande vår studie. Detta sker utifrån 

författarnas definitioner i följande punktlista: 

 Begreppsvaliditet kallas även teoretisk validitet och handlar om huruvida ett mått för ett 

begrepp verkligen speglar det begrepp som det syftar till att spegla. Är exempelvis IQ ett bra 

mått på intelligens? Begreppsvaliditet kräver även att ett begrepp är reliabelt. Fluktuerar ett 

mått på ett begrepp och det därmed saknar reliabilitet, så kan heller inte validiteten anses 

vara på en tillräckligt hög nivå. 

 Intern validitet rör huruvida en slutsats som visar att två eller flera variabler har ett kausalt 

förhållande är hållbart eller inte. Kan vi vara säkra på att det är x som orsakar y, eller finns 

det bakomliggande variabler som påverkar y? Kort sagt handlar intern validitet om hur 

övertygade vi kan vara att den oberoende variabeln verkligen orsakat åtminstone delar av 

den variation som påvisats i den beroende variabeln. 

 Extern validitet handlar om hur generaliserbara resultaten från en undersökning är, bortsett 

från till den specifika undersökningskontexten. Den externa validiteten är alltså kopplad till 

urvalet, vilket därmed gör ett representativt urval väldigt viktigt. 

 

När det gäller begreppsvaliditeten så har vi för det första anpassat en tidigare använd mätskala för 

CSR-rapportering efter vårt behov och vår dataåtkomst. Som vi nämnt utgick vi från en artikel av 

Abbott och Monsen (1979), i vilken de redogör för en mätskala med 28 olika CSR-upplysningar för 

att spegla företags CSR-rapportering, framtagen av E&E under 1970-talet. Vidare har vi beskrivit 

att vi modifierade denna mätskala och exempelvis bytte ut vissa upplysningar som vi tyckte var 

omoderna, samt att vi var tvungna att anpassa oss efter vad för datatillgång som fanns tillgängligt i 

Datastream. Vi anser dock att likheten mellan vår mätskala och den framtagen av E&E fortfarande 

är väldigt hög. Eftersom deras skala använts praktiskt under många år på 1970-talet (ibid.) visar det 

på att den är vedertagen. Vi anser att det tyder på att den är tillförlitlig.  

 

Vidare har vi använt oss av företagsstorlek som ett mått på företags legitimitetsbehov. Detta 

grundar sig i att större företag är utsatta för mer granskning och därmed oftare får sin legitimitet 

ifrågasatt (Hackston & Milne, 1996; Patten, 1991, 1992, 2002). Vi anser därför att företagsstorlek är 

ett bra mått på företags legitimitetsbehov, och som vi redogjorde för i 3.6.1 även att måttet är 
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reliabelt och inte fluktuerar, då företagsstorleken i vår studie utgår från företagens totala intäkter för 

2004 respektive 2014. Då detta är finansiella belopp från företagens årsredovisningar så är de 

därmed konstanta.  

 

När det gäller den interna validiteten så anser vi inte att vi har tillräckligt med empiriskt underlag 

för att kunna dra några slutsatser gällande kausala samband av vår andra eller tredje analys. Inom 

den deduktiva forskningsansatsen och den förklarande forskningsdesignen finns, enligt Saunders et 

al. (2009), en viss önskan om att kunna dra kausala samband utifrån resultatet. Samtidigt behöver 

inte alltid förklarande studier leda till kartläggning av kausalitet, vilket vi lyft i avsnitt 3.1.3, utan de 

kan nöja sig med att visa på en korrelation. Bryman och Bell (2013) poängterar även att det är 

viktigt att vara medveten om att alla metoder för variabelanalys handlar om samband - och inte 

orsak och effekt. De menar att det lika gärna skulle kunna vara tvärtom, det vill säga att den 

variabeln vi använt som beroende variabel har påverkan på en eller flera oberoende variabler. Lika 

restriktiva med att dra kausala slutsatser är De Veaux et al. (2015) som säger att 

korrelationskoefficienterna aldrig visar på kausalitet, utan endast samband.  

 

När det gäller extern validitet så är urvalsmetoden viktig. Då vi använt oss av ett 

bekvämlighetsurval så kan våra resultat inte generaliseras till att gälla andra populationer än just de 

vi har undersökt.  

 

3.6.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet handlar om att en studie ska vara möjlig för andra att upprepa eller reproducera 

(Bryman & Bell, 2013). Att replikera studier kan göras för att exempelvis kontrollera att resultaten 

verkligen stämmer, om de exempelvis skiljer sig mycket från andra etablerade studier. Författarna 

menar också att replikerbarheten påverkar reliabiliteten; om det ska kunna gå att bedöma ett måtts 

reliabilitet så måste proceduren som ledde fram till måttet vara väl beskrivet. 

 

Vi har försökt att skapa så hög replikerbarhet som möjligt, genom att i hela metodkapitlet så 

utförligt vi kunnat beskriva hur vi gått tillväga. I bilaga A finns alla CSR-upplysningar vi har använt 

tillgängliga, inklusive deras namn och kod på Datastream. Att få fram de använda upplysningarna 

för företagen ur Datastream torde därmed vara lätt för någon som vill upprepa vår studie. I bilaga B 

har vi även listat de genomsnittskurser från Riksbanken (u.å.) som vi använt för att omvandla 

företagens redovisningsvalutor till SEK  
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4. Empiriska resultat 

I detta avsnitt redogörs studiens empiriska resultat. Avsnittet är uppdelat i tre delar, en var för de 

tre statistiska mätningar vi har utfört. Resultatet diskuteras sedan vidare i avsnitt 5. 

 

4.1 CSR-rapporteringens förändring mellan 2004 och 2014 

I vår första analys avsåg vi att besvara huruvida CSR-rapporteringen hos de europeiska respektive 

nordamerikanska företagen förändrats mellan 2004 och 2014. Företagens rapporteringspoäng kunde 

bli maximalt 26 och minst 0, eftersom vi testade förekomsten av 26 olika CSR-relaterade 

upplysningar (se bilaga A). Analysen bestod av ett parat t-test som visade skillnaden mellan 

medelvärden för år 2004 respektive 2014.  

 

I varje delstudie valde vi även att göra en uppdelning mellan miljömässiga faktorer och sociala 

faktorer. På så vis kunde vi även klargöra hur CSR-rapporteringens omfattning hade förändrats för 

de båda kategorierna var för sig. I tabell 1 nedan visas hur uppdelningen av CSR-upplysningarna ser 

ut för varje kategori. Tabellen visar det som Patel och Davidson (2003) kallar deskriptiv statistik.  

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik över hur variablerna fördelats mellan de olika kategorierna 

   
Kategori Delkategori Antal upplysningar =  

Antal möjliga poäng 
   
   
Miljömässiga faktorer Miljö 4 
 Energi 6 
   
 Total poäng för miljömässiga faktorer 10 

   
   
Sociala faktorer Fair business 5 
 Anställda 4 
 Involvering i närområdet 3 
 Produkter 4 
   
 Total poäng för sociala faktorer 16 
I tabellen kan vi utläsa att det finns 10 upplysningar inom miljömässiga faktorer och 16 upplysningar inom sociala faktorer. 
Den totala CSR-poängen ett företag kan uppnå är således 26. 
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För de europeiska företagen hade medelvärdet på företagens totala rapporteringspoäng ökat från 

7,91 poäng år 2004 till 17,19 poäng år 2014 - vilket redogörs för i tabell 2 nedan. 

Standardavvikelsen hade minskat mellan 2004 och 2014, vilket innebär att CSR-poängen per 

företag låg närmare medelvärdet för 2014 än 2004. Ökningen i CSR-rapporteringens omfattning var 

signifikant högre år 2014 på 0,001-nivån, vilket innebär att vi med 99,9 procents säkerhet kan säga 

att förändringen i medelvärde inte hade att göra med naturlig slumpvariation. Därmed förkastar vi 

nollhypotesen om att ingen förändring har skett i CSR-rapporteringens omfattning i Europa mellan 

2004 och 2014. 

 

Tabell 2: Jämförelse av medelvärden för CSR-poäng i Europa för 2004 respektive 2014 

     
 Medelvärde Standardavvikelse t-värde Sig. 
Total CSR-poäng     
Årtal     
2004 7,91 4,899   
2014 17,19 4,719 40,527 0,000 
     
Enbart miljömässiga faktorer     
Årtal     
2004 2,49 2,215   
2014 6,43 2,294 32,784 0,000 
     
Enbart sociala faktorer     
Årtal     
2004 5,42 3,177   
2014 10,76 2,826 35,787 0,000 
     
Noteringar: Analysen är utförd på 365 företag för respektive årtal. Signifikansnivån är tvåsidig. 

 

Vi kan även utläsa av tabellen att det har skett en ökning av CSR-rapportering, både för 

miljömässiga faktorer och sociala faktorer. Även här är resultatet signifikant på 0,001-nivån för 

respektive kategori. Detta innebär att ökningen i rapportering förekom i båda kategorierna - och inte 

övervägande för en enda. 

 

För de nordamerikanska företagen hade medelvärdet på företagens rapporteringspoäng ökat från 

5,14 år 2004 till 14,97 år 2014, vilket redovisas i tabell 3. Standardavvikelsen hade dock ökat något, 

vilket till skillnad mot studien för Europa tyder på att de enskilda företagens CSR-poäng var mer 

utspritt kring medelvärdet år 2014. Ökningen i CSR-rapporteringens omfattning för Nordamerika 

var signifikant högre år 2014 på 0,001-nivån. Detta innebär att vi förkastar nollhypotesen även för 

Nordamerika. 
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Ur tabell 3 kan vi också utläsa att det - liksom för Europa - har skett en signifikant ökning i CSR-

rapporteringens omfattning för såväl de miljömässiga faktorerna som de sociala faktorerna. 

 

Tabell 3: Jämförelse av medelvärden för CSR-poäng i Nordamerika för 2004 respektive 2014 

     
 Medelvärde Standardavvikelse t-värde Sig. 
Total CSR-poäng     
Årtal     
2004 5,14 4,430   
2014 14,97 5,422 38,477 0,000 
     
Enbart miljömässiga faktorer     
Årtal     
2004 1,17 1,979   
2014 5,35 2,761 31,658 0,000 
     
Enbart sociala faktorer     
Årtal     
2004 3,97 2,892   
2014 9,63 2,993 35,187 0,000 
     
Noteringar: Analysen är utförd på 357 företag för respektive årtal. Signifikansnivån är tvåsidig. 

 

I tabell 4 redovisas deskriptiv statistik över minimum- och maximumpoäng för varje kategori och 

årtal. Vad vi finner intressant är att maximipoängen har ökat för båda kontinenterna och för såväl 

total-, miljömässig som social CSR-poäng. Intressant är även Nordamerikas kraftiga minskning i 

antal företag med 0 CSR-poäng mellan år 2004 och 2014 för kategorin miljömässiga faktorer.  
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Tabell 4: Deskriptiv statistik över maximum- och minimumpoäng 

    
Kategorier Minimumpoäng Maximumpoäng % med 0 poäng 
    
 2004 2014 2004 2014 2004 2014 
       
Miljömässiga faktorer       
Europa 0 0 8 10 26,30 1,92 
Nordamerika 0 0 8 10 64,71 9,24 
       
Sociala faktorer       
Europa 0 0 14 15 7,95 0,27 
Nordamerika 0 2 13 15 16,25 0,00 
       
Totalt       
Europa 0 0 20 25 6,85 0,27 
Nordamerika 0 2 18 25 16,25 0,00 
    
Tabellen visar minimum- och maximumpoäng för varje årtal och för varje kategori. Antalet företag med 0 poäng 
redovisas också och procentsatsen gäller varje kategori för sig. 

 

 

4.2 CSR-rapporteringens samband med företagsstorlek, samt sambandets 

eventuella förändring mellan 2004 och 2014 

Vår andra analys avsåg att undersöka om det fanns något samband mellan företagsstorlek och 

omfattningen av företagens CSR-rapportering, samt om detta samband i så fall förändrats mellan 

2004 och 2014. 

 

En av de främsta anledningarna till att företag utsätts för yttre press och därmed behöver legitimera 

sin verksamhet är företagets storlek (se avsnitt 2.2.2). Därmed är det också företagsstorlek vi har 

utgått ifrån när vi testat våra hypoteser. Som mått på denna har vi använt företagens totala 

omsättning omvärderat till svenska kronor. Utifrån det har alla företag fått en storleksrankning för 

varje årtal. Detta innebär att det företag som hade störst omsättning år 2004 har fått rankningen 1, 

näst störst omsättning har fått rankningen 2 och så vidare. Samma rankningssystem har använts för 

2014, där det företag som hade störst omsättning har fått rankningen 1 och så vidare. Eftersom 

relationen är att ju större omsättning, desto lägre rankning, förväntade vi oss att korrelationen 

mellan CSR-rapportering och storleksrankning skulle vara negativ. 
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För att utröna om en eventuell förändring har skett, inkluderade vi interaktionsvariabeln ‘årtal x 

storleksrankning’. Om vi utgår från vår tredje nollhypotes, det vill säga att ingen förändring har 

skett i korrelationens styrka, borde således produkten av dessa variabler inte vara signifikant högre 

eller lägre år 2014 än år 2004. Även ‘årtal’ har använts som en kontrollvariabel i form av 

dummyvariabel, där år 2004 har tilldelats siffran 0 och år 2014 siffran 1. 

 

Utifrån ovanstående information har vi testat våra nollhypoteser med hjälp av en multipel 

regressionsanalys. Liksom i vår första delanalys har vi förutom den totala CSR-poängen även gjort 

en uppdelning av poängen för sociala faktorer respektive miljömässiga faktorer och också testat 

dessa enskilt. 

 

4.2.1 Variablernas korrelation 

Innan själva regressionsanalysen valde vi att se närmre på variablernas korrelation med hjälp av 

Pearsons korrelationsmatris. Tabell 5 visar hur variablerna förhöll sig till varandra.  

 

Tabell 5: Pearsons korrelationsmatris - legitimitetsvariabler 

    
Variabel CSR-poäng Total Storleksrankning Årtal 
    
Europa    
Storleksrankning -0,343***   
Årtal 0,699*** 0,000  
Årtal x Storleksrankning 0,391*** 0,446*** 0,776*** 
    
Nordamerika    
Storleksrankning -0,300***   
Årtal 0,702*** -0,008  
Årtal x Storleksrankning 0,408*** 0,439*** 0,776*** 
*** Korrelationen är signifikant på 0,001-nivån.  
Signifikansnivån är tvådelad. N för Europa är 590. N för Nordamerika är 636.  
N är antal observation för både 2004 och 2014. 

 

Av tabellen kan vi se att ingen korrelation översteg det, enligt Hair et al. (2006, se Saunders et al. 

2009), kritiska värdet på 0,900. Vi fick relativt höga värden på korrelationen mellan ‘årtal’ och 

‘årtal x storleksrankning’. Detta kan dock förklaras i att den sistnämnda variabeln är en 

interaktionsvariabel där ‘årtal’ är inkluderad som produkt.  
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4.2.2 Resultat 

Utifrån tabell 6 och 7 anser vi att resultatet för två av variablerna var speciellt intressanta för vår 

analys. För det första var det storleksrankningen som visade en negativ korrelation - i enlighet med 

vårt tidigare antagande. Detta säger oss att om storleksrankningen ökar ett steg, ceteris paribus, så 

minskar den totala CSR-poängen med den koefficient som gäller för den modell och den kontinent 

vi undersöker, till exempel med -0,027 poäng för Europa och total CSR-poäng enligt vår 

regressionsekvation. Att storleksrankningen ökar ett steg innebär ju att företagets totala intäkter har 

minskat. Detta innebär i sin tur att företagets storlek korrelerar med CSR-rapporteringens 

omfattning. 

 

För det andra är det också interaktionsvariabeln ‘årtal x storleksrankning’. Denna hade inte en 

signifikant förändring årtalen emellan, vilket innebär att storleksrankningens korrelation med CSR-

poängen inte signifikant har förändrats mellan år 2004 och 2014. Därmed kan vi inte förkasta vår 

andra nollhypotes.  

 

Tabell 6: Regressionsanalys av sambandet mellan CSR-poäng och företagsstorlek i Europa 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Beroende variabel CSR Total CSR Miljö CSR Sociala 
    
Oberoende variabel    
    Storleksrankning -0,027*** (0,003) -0,011*** (0,001) -0,016*** (0,002) 
    
Dummy-variabel    
    Årtal 9,077*** (0,682) 3,923*** (0,330) 5,154*** (0,439) 
    
Interaktionsvariabel    
    Årtal x Storleksrankning 0,001 (0,004) 1,636e-5 (0,002) 0,001 (0,003) 
    
R2 0,606 0,545 0,549 
Justerat R2 0,604 0,543 0,546 
F 300,505 233,898 237,591 
Sig. 0,000 0,000 0,000 
n 590 590 590 
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. Koefficient (standardfel). Analysen är utförd på 295 företag för respektive årtal, vilket innebär 
totalt 590 observationer.  

 

Tabellerna visar även på att resultatet var genomgående för såväl de miljömässiga som de sociala 

faktorerna. Även för Nordamerika har vi fått ett liknande resultat som för Europa, vilket vi kan se i 

tabell 7. Slutsatsen är därmed att vi även för Nordamerika kan förkasta vår andra nollhypotes, men 

inte vår tredje nollhypotes. 
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Tabell 7: Regressionsanalys av sambandet mellan CSR-poäng och företagsstorlek i Nordamerika 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Beroende variabel CSR Total CSR Miljö CSR Sociala 
    
Oberoende variabel    
    Storleksrankning -0,022*** (0,003) -0,008*** (0,001) -0,014*** (0,002) 
    
Dummy-variabel    
    Årtal 10,171*** (0,729) 4,558*** (0,365) 5,614*** (0,429) 
    
Interaktionsvariabel    
    Årtal x Storleksrankning -0,002 (0,004) -0,002 (0,002) 0,000 (0,002) 
    
R2 0,580 0,493 0,573 
Justerat R2 0,578 0,491 0,571 
F 291,053 205,181 283,043 
Sig. 0,000 0,000 0,000 
n 636 636 636 
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. Koefficient (standardfel). Analysen är utförd på 318 företag för respektive årtal, vilket innebär 
totalt 636 observationer.  

 

R
2
-värdet säger oss hur stor del av variationen i CSR-rapportering som kan förklaras av de 

oberoende variablerna. Vad våra tabeller säger är således att årtal och företagsstorlek till stor del, 

ungefär 50-60 procent, förklarar varför CSR-rapporteringen ökar eller minskar. De är samtidigt inte 

de enda förklarande variablerna, vilket i sin tur innebär att det finns fler variabler som inte har 

testats i just denna regression som påverkar CSR-rapporteringens omfattning. 

 

Det signifikanta F-värdet på 0,001-nivån indikerar enligt Saunders et al. (2009) att sannolikheten är 

mycket låg att skillnaderna inom urvalsgrupperna, det vill säga för Europa respektive Nordamerika 

var för sig, enbart är av slumpmässig karaktär. 

 

4.3 CSR-rapporteringens samband med marknadsvärde, samt sambandets 

eventuella förändring mellan 2004 och 2014 

Vår tredje analys avsåg att undersöka om det fanns något samband mellan marknadsvärde och 

omfattningen av företagens CSR-rapportering, samt om styrkan på detta eventuella samband i så 

fall förändrats mellan 2004 och 2014. 

 

Som mått på marknadsvärde har vi använt oss av Datastreams variabel för marknadsvärde, MV 

(Thomson Financial, 2007). För att undvika att en eventuell naturlig ökning i marknadsvärde 
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felaktigt tolkas som en korrelation med CSR-rapportering hade vi även i denna analys med årtal 

som en kontrollvariabel i form dummyvariabel, där år 2004 har tilldelats siffran 0 och år 2014 

siffran 1. I denna multipla regressionsanalys var marknadsvärde den beroende variabeln. Men som 

vi nämnt i avsnitt 3.7.6 har vi i denna analys använt oss av en relativ rankning på marknadsvärde för 

att uppfylla regressionsvillkoren. I tabellerna motsvaras denna omvandling av variabeln 

‘värderankning’. 

 

Liksom i föregående analys så har vi inkluderat en interaktionsvariabel. Denna visar på om det har 

skett en förändring i sambandets styrka mellan CSR-poäng och värderankning för de olika årtalen. 

Beroende på vilken kategori som har undersökts (total CSR-poäng, miljömässiga faktorer eller 

sociala faktorer) så har interaktionsvariabeln haft olika värden, då den är en produkt av CSR-

poängen och årtalskodningen, det vill säga 0 för 2004 och 1 för 2014. 

 

Vi inledde vår analys med att först kontrollera årtal mot marknadsvärde i absoluta mått i en enkel 

regression, för att sedan jämföra detta med årtal mot marknadsvärde i relativa mått. Syftet med 

denna kontroll var att först undersöka om marknadsvärdet har ökat generellt mellan år 2004 och år 

2014. I denna undersökning fann vi att marknadsvärde i absoluta mått och årtal hade en signifikant 

positiv korrelation. Vi fann även att ‘värderankning’ och ‘årtal’ inte hade någon korrelation. Detta 

säger oss att marknadsvärdet ökade signifikant mellan år 2004 och 2014, men inte den relativa 

rankningen. Detta beror på att den relativa rankningen inte kunde öka. Även för år 2014 har ju ett 

företag tilldelats rankningen 1, rankningen 2 osv upp till n (= antal observationer). Vi hade alltså 

samma utfall på rankningen år 2014 som år 2004. Detta innebar att vi kunde utesluta att en naturlig 

ökning i marknadsvärde i form av inflation hade någon underliggande påverkan på vår 

regressionsekvation, utan istället fokusera på huruvida CSR-poängens omfattning kunde associeras 

med ett företags rankning och därmed marknadsvärde. 

 

Då rankningen är omvänd, det vill säga att företaget med högst marknadsvärde hade lägst rankning, 

kunde vi förvänta oss att en positiv korrelation skulle ha en negativ koefficientsriktning i 

regressionen. 
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4.3.1 Variablernas korrelation 

I korrelationsmatrisen i tabell 8 kan vi utläsa att den totala CSR-poängen har en signifikant relation 

med värderankningen, men att årtal inte har det. CSR-poäng och årtal samvarierar till viss del, men 

ligger inte på en så pass hög nivå att multikollinearitet föreligger. Vid en dubbelkontroll mot 

toleransnivå och VIF-värde (se avsnitt 3.4.2) som man får ut i SPSS, ligger båda de oberoende 

variablerna på godkänd nivå, enligt vad Hair et al. (2006, se Saunders et al. (2009) rekommenderar. 

 

Tabell 8: Pearsons korrelationsmatris - marknadsvariabler 

    
Variabel Värderankning CSR-poäng Total Årtal 
    
Europa    
CSR-poäng Total -0,357***   
Årtal 0,000 0,697***  
Årtal x CSR-poäng Total -0,118** 0,824*** 0,938*** 
    
Nordamerika    
CSR-poäng Total -0,310***   
Årtal 0,000 0,703***  
Årtal x CSR-poäng Total -0,129** 0,877*** 0,890*** 
*** Korrelationen är signifikant på 0,001-nivån.  
** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån. 
Signifikansnivån är tvådelad. N för Europa är 574. N för Nordamerika är 694.  
N är antal observation för både 2004 och 2014. 
 

Däremot kan vi se väldigt höga korrelationer mellan interaktionsvariabeln ‘årtal x CSR-poäng total’ 

och de andra två oberoende variablerna ‘CSR-poäng total’ och ‘årtal’. Som vi redogjort för i avsnitt 

3.4.2 är det inte otänkbart att en interaktionsvariabel har en hög korrelation mellan de variabler som 

den är en produkt av. Då de övriga variablerna ligger på en godkänd korrelationsnivå så anser vi att 

inkluderingen av denna ger oss viktig information om hur sambandet har förändrats under studiens 

tidshorisont. 

 

4.3.2 Resultat 

I tabell 9 nedan kan vi se att CSR-poängen hade en signifikant korrelation med marknadsvärdet. 

Även årtalskoefficienten var i denna analys signifikant, vilket har att göra med att årtal nu även 

influeras av variabeln ‘CSR-poäng’. 
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Tabell 9: Regressionsanalys av sambandet mellan värderankning och CSR-poäng för Europa 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Beroende variabel Värderankning Värderankning Värderankning 
    
Oberoende variabel CSR Total CSR Miljö CSR Sociala 
 -8,708*** (0,874) -16,286*** (2,016) -12,638*** (1,360) 
    
Dummy-variabel    
   Årtal 81,592*** (18,809) 59,718*** (15,644) 80,123*** (19,516) 
    
Interaktionsvariabel Årtal x CSR Total Årtal x CSR Miljö Årtal x CSR Sociala 
 -0,098 (1,280) 0,748 (2,860) -1,321 (2,066) 
    
R2 0,248 0,179 0,226 
Justerat R2 0,244 0,174 0,223 
F 62,641 41,315 83,368 
Sig. 0,000 0,000 0,000 
n 574 574 574 
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. Koefficient (standardfel). Basvaluta är SEK. Analysen är utförd på 287 företag för respektive 
årtal, vilket innebär totalt 574 observationer.  

 

Ett liknande resultat har vi fått även för Nordamerika, vilket redovisas i tabell 10. Detta visar på 

stora likheter kontinenterna emellan. Resultatet är även genomgående bland de miljömässiga och de 

sociala faktorerna. 

 

Tabell 10: Regressionsanalys av sambandet mellan värderankning och CSR-poäng för Nordamerika 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Beroende variabel Värderankning Värderankning Värderankning 
    
Oberoende variabel CSR Total CSR Miljö CSR Sociala 
 -10,926*** (1,081) -19,160*** (2,507) -16,727*** (1,663) 
    
Dummy-variabel    
   Årtal 53,828** (15,987) 47,123*** (12,403) 60,039** (18,251) 
    
Interaktionsvariabel Årtal x CSR Total Årtal x CSR Miljö Årtal x CSR Sociala 
 3,584* (1,398) 6,136* (3,092) 3,616 (2,316) 
    
R2 0,198 0,138 0,195 
Justerat R2 0,195 0,134 0,192 
F 56,919 36,738 55,756 
Sig. 0,000 0,000 0,000 
n 694 694 694 
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. Koefficient (standardfel). Basvaluta är SEK. Analysen är utförd på 347 företag för respektive 
årtal, vilket innebär totalt 694 observationer.  
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Utifrån resultatet kan vi se att årtalskoefficienten var positiv. Detta beror på att om ceteris paribus 

råder, så innebär en oförändrad CSR-poäng att företaget har ökat på rankningsordningen, det vill 

säga har ett sämre marknadsvärde i förhållande till de övriga företagen. Detta kan kopplas ihop med 

vår första delanalys, som visade en signifikant ökning i CSR-rapporteringens omfattning. Så om ett 

företag år 2004 hade en CSR-poäng på låt säga 10, så hade samma CSR-poäng år 2014 inneburit att 

företaget tappat rejält i rankningordningen, eftersom de övriga företagen som då ökat sin omfattning 

av CSR-rapporteringen hade gått om. 

 

Vad som däremot är intressant i denna delanalys, är att CSR-rapporteringen hade en signifikant 

negativ effekt på värderankningen. Detta innebär att företag som hade en högre CSR-poäng också 

hade en lägre värderankning. Vi kan därmed, för båda kontinenterna, förkasta vår tredje nollhypotes 

som sa att CSR-rapporteringen inte hade någon association med ett företags marknadsvärde. 

 

Än mer intressant anser vi är att se att resultaten mellan Europa och Nordamerika skiljer sig åt 

avseende hur styrkan på sambandet har förändrats, genom interaktionsvariabeln mellan årtal och 

CSR-poäng. I tabell 9 kan vi se att styrkan inte signifikant har förändrats för Europa. För 

Nordamerika, vilket vi kan utläsa i tabell 10, har vi däremot en signifikant förändring av styrkan på 

sambandet för kategorierna total CSR-poäng och miljömässiga faktorer, men inte för sociala 

faktorer. Förändringen visar sig som positiv i tabellen, men då värderankningen är omvänd innebär 

detta att styrkan på sambandet signifikant har minskat. Vidare innebär detta att den totala CSR-

poängen och den för miljömässiga faktorer förklarar mindre av variansen i värderankning år 2014 

jämfört med den för år 2004. Vidare antyder detta resultat att CSR-rapportering har fått en minskad 

betydelse utifrån ett investerarperspektiv för Nordamerika och dessa två kategorier år 2014 än år 

2004.  

 

I tabell 9 och 10 kan vi dessutom se att R
2
-värdet var betydligt lägre för denna delanalys, än den för 

legitimitetsanalysen. Detta säger dock inte att de oberoende variabler vi använde oss av inte 

korrelerade med marknadsvärdet, utan att det fanns flera andra variabler som vi inte hade med i 

denna analys som också har haft påverkan på marknadsvärdet.  
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4.4. Sammanfattning 

Våra resultat visar att det har skett en signifikant ökning av CSR-rapporteringens omfattning mellan 

2004 och 2014, för både Europa och Nordamerika. Vidare visar resultaten en positiv korrelation 

mellan företagsstorlek och CSR-rapportering. Styrkan på detta samband har inte förändrats under 

vår undersökningsperiod. Resultaten visade även en positiv korrelation mellan CSR-rapporteringen 

och företags marknadsvärde. För Europa var styrkan hos detta samband oförändrat, medan 

sambandets styrka hade minskat signifikant i Nordamerika för den totala CSR-poängen och den 

miljömässiga CSR-poängen, men har inte signifikant förändrats för den sociala CSR-poängen. 

 

  



Therese Källman och Emmelie Lindberg 
 

58 

 

5. Analys  

I detta kapitel analyseras de empiriska resultaten och vi kopplar samman dessa med tidigare 

forskning och våra hypoteser. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om de studerade företagens motiv för att CSR-rapportera 

har förändrats på samma sätt som redovisningslitteraturens, det vill säga skiftat till att 

rapporteringen sker för att informera investerarna (Cho et al., 2015; Moser & Martin, 2012; Patten, 

2013), istället för att vinna legitimitet, vilket tidigare ansågs vara det huvudsakliga motivet för 

rapportering (Deegan, 2002). För att besvara studiens syfte har vi utfört tre delanalyser. Vi ville för 

det första undersöka hur företagens rapporteringsomfattning när det gäller CSR har förändrats 

mellan år 2004 och 2014, för att kartlägga och bygga en kontext för resten av studien. För det andra 

ville vi undersöka sambandet mellan företagsstorlek och CSR-rapportering för samma 

jämförelseperiod, samt om detta samband har förändrats genom åren. För det tredje ville vi 

undersöka om det fanns något samband mellan CSR-rapportering och företagens marknadsvärde, 

samt om styrkan på detta samband förändrats mellan 2004 och 2014. Kapitlets disposition kommer 

därför att följa denna uppdelning, så att resultaten från de tre undersökningarna analyseras i varsitt 

avsnitt.  

 

5.1 CSR-rapporteringens omfattning 

Tidigare studier har visat på att rapporteringsomfattningen tenderar att öka med tiden. Kolk (2003) 

och Cecil (2008) har visat detta för kortare undersökningshorisonter, som sträckt sig till år 2001 

respektive år 2006. Cho et al. (2015) nådde även detta resultat, men då deras undersökningshorisont 

sträckte sig mellan 1977 och 2010, fångade den inte upp eventuella fluktuationer i omfattningen 

mellan årtalen. För att få ett underlag till vår studie var vi därför tvungna att själva kartlägga 

rapporteringsomfattningen under vår undersökningsperiod.  

 

Även om tidigare forskning indikerar att så skulle vara fallet, så kunde vi inte ta för givet att 

rapporteringsomfattningen skulle ha ökat, då det finns exempel på hur hållbarhetsrapportering 

historiskt minskat i popularitet, vilket Kolk (2003) skriver om. Hon för ett resonemang kring att 

CSR-rapportering kan liknas vid en utsmyckning, som företagen bara bryr sig om så länge det finns 

press från det allmänna om att ha den. Därmed skulle rapporteringen minska om pressen minskade, 

vilket tidigare skett när den sociala rapporteringen som uppstod i början av 1970-talet tappade 
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momentum under nästkommande decennium. Vi såg det dock inte som särskilt sannolikt att denna 

press skulle ha minskat, i och med att det under vår undersökningsperiod exempelvis införts skärpta 

lagar gällande hållbarhetsrapportering i ett flertal länder, samt att det genomförts ett flertal 

regerings- och EU-ledda projekt inom området. 

 

Att resultaten från vår undersökning bekräftade att CSR-rapporteringen hade ökat signifikant 

mellan 2004 och 2014, för både de europeiska och nordamerikanska företagen, anser vi därmed inte 

var särskilt förvånande. Resultatet var genomgående för såväl den total CSR-poängen, som var för 

sig för de uppdelade kategorierna miljömässiga faktorer och sociala faktorer, samt i enlighet med 

vad vi förutspådde i vår första hypotes: 

 

H1: Företagen CSR-rapporterar i en högre omfattning 2014 jämfört med 2004. 

 

5.2 Legitimitet och CSR-rapportering 

I vår andra analys undersökte vi sambandet mellan företagsstorlek och företagens CSR-

rapportering. Av vad vi tidigare lyft fram tidigare finns det forskning som menar att större företag 

utsätts för mer granskning och samhälleliga påtryckningar och därför har ett större behov av att 

legitimera sin verksamhet (Brammer & Pavelin, 2004; Chauvey, 2014; Hackston & Milne, 1996; 

Patten, 1991; 1992, 2002). I dessa studier har företagsstorleken därmed använts som ett mått på 

företagets legitimitetsbehov, och CSR-rapportering har ansetts vara ett verktyg som företag kan 

använda sig av för att vinna legitimitet. Denna tidigare forskning gav upphov till studiens andra 

hypotes: 

  

H2: Det råder ett positivt samband mellan CSR-rapportering och företagsstorlek. 

 

Efter att undersökningen utförts så visade resultaten på en signifikant positiv korrelation mellan 

företagsstorleken och företagens CSR-poäng - både de totala, miljömässiga, samt sociala. Detta 

resultat var både i enlighet med dels vad vi förutspått i vår hypotes, dels med resultaten från tidigare 

studier inom området. CSR-rapportering är med andra ord alltjämt ett verktyg som företag kan 

använda sig av för att legitimera sin verksamhet, vilket de särskilt behöver ifall de är stora företag 

som utsätts för mer press från sina intressenter. 
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Fokusskiftet hos huvudfåran av redovisningslitteraturen som skett de senaste åren fick oss dock att 

ifrågasätta huruvida detta samband skulle vara lika starkt 2014 som 2004. Om litteraturens 

fokusskifte överensstämmer med ett fokusskifte även hos företagen i praktiken, så skulle det betyda 

att det huvudsakliga motivet för företagen att CSR-rapportera gått från att vara legitimitetsökning 

och bättre anseende, till att informera aktiemarknaden. Om så skett torde därmed korrelationen 

mellan företagsstorlek och CSR-rapportering ha blivit svagare allteftersom företagens 

legitimitetsmotiv minskat. I vår tredje hypotes prövade vi därför om företagens strävan efter 

legitimitet skulle ha ersatts, åtminstone delvis, av att i huvudsak vilja informera ägarna och 

marknaden: 

 

H3: Styrkan på sambandet mellan företagens CSR-rapportering och storlek har minskat mellan 

2004 och 2014. 

 

Resultatet från undersökningen visade dock att styrkan på sambandet mellan företagsstorlek och 

CSR-rapportering var oförändrad mellan åren. Resultatet var genomgående för företagen från de 

båda kontinenterna och i samtliga rapporteringskategorier (den totala, sociala och miljömässiga 

rapporteringen), vilket visar på att företagens legitimitetsmotiv inte minskat i betydelse mellan 2004 

och 2014. Resultatet var därmed inte i enlighet med studiens tredje hypotes. Detta tolkar vi som att 

skiftet i redovisningslitteraturens motiv till varför företag CSR-rapporterar inte är ett skifte som 

även har skett i praktiken. Vi anser därför att det inte går att påstå att företagens motiv till CSR-

rapporteringen numera handlar om att informera ägarna i första hand, snarare än att vinna 

legitimitet och bättra på sitt anseende. Det är inte omöjligt att företagens rapporterar för att vinna 

legitimitet och dessutom för att informera investerare, men enligt våra resultat har det senare har 

inte skett på bekostnad av det första. Eftersom styrkan på sambandet mellan CSR-rapporteringen 

och företagsstorleken är oförändrat så visar det på att företag behöver använda sig av CSR-

rapportering som ett verktyg för att vinna legitimitet i lika hög utsträckning 2004 som 2014, det vill 

säga både före och efter redovisningslitteraturens skifte. 
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5.3 Marknadsvärde och CSR-rapportering 

I vår tredje analys undersökte vi sambandet mellan företagens CSR-poäng och deras 

marknadsvärde. Vi fann en signifikant korrelation mellan dessa, vilket var i enlighet med vår fjärde 

hypotes:  

 

H4: Det råder ett positivt samband mellan företagens CSR-rapportering och deras marknadsvärde. 

 

Att det fanns en korrelation mellan CSR-rapportering och företagens marknadsvärde är å ena sidan 

ett resultat som skiljer sig mot en del tidigare forskning (Boesso et al., 2013; Carnevale et al., 2013; 

Cho et al., 2015). Å andra sidan är resultatet i samklang med forskning som visat på att CSR-

rapportering lönar sig ekonomiskt (Clarkson et al., 2004; Greeves & Ladipo, 2004, se Schadewitz & 

Niskala, 2010; Guidry & Patten, 2010; Marshall et al., 2009; Murray et al., 2006; Schadewitz & 

Niskala, 2010; Dhaliwal et al., 2011, 2012; Van de Velde et al., 2005). 

 

Även om vårt resultat sällar sig till en relativt stor samling studier som nått ett liknande resultat, så 

visar den kontinuerliga oenigheten mellan studierna - varav alla utom en publicerade omlott inom 

vår undersökningsperiod - på att konsensus långt ifrån är nått. Det finns därmed fortfarande mycket 

forskning att göra inom området hållbarhetsrapportering i relation till marknadsvärde och 

ekonomisk nytta. Samma slutsats drar Richardson, Welker och Hutchinson (1999), som menar på 

att olika forskningsfilosofier, metoder och mått påverkar att forskningen ännu är ofullständig och 

svävande. Ett stort steg mot klarhet i frågan anser vi därför skulle vara att nå en större enighet 

rörande begreppen och måtten till att börja med.   

 

Resultaten från denna undersökning kan även analyseras utifrån intressentmodellen och den 

positiva redovisningsteorin, två teorier som används inom redovisningsforskningen (Deegan & 

Unerman, 2011). När det gäller den förstnämnda teorin, vilken enligt författarna handlar om att 

företag kan påverka och påverkas av sina intressenters informationsbehov, så visar vårt resultat på 

att det lönar sig att tillfredsställa de viktigaste intressenternas behov av information; det vill säga att 

de som kan påverka företagets marknadsvärde genom att investera och ge företagen lån har mer 

makt än andra (Neu, Warsame & Pedwell, 1998; Roberts, 1992). Till detta kan även paralleller dras 

till de tidigare studier som visat på att marknaden tar hänsyn till icke-bokförda belastningar när det 

gäller företag med höga föroreningsutsläpp (Barth & McNichols, 1994; Clarkson, Li, Richardson, 

2004; Hughes, 2000), samt att företagsledningar har visats aktivt söka och försöka förstå sina 
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intressenters preferenser (Taghian, D’Souza & Polonsky, 2015). Våra resultat kan alltså förklaras 

med att det påverkar marknadsvärdet att ge för branschen relevant information till de finansiella 

intressenterna. Detta kan även vävas samman med premissen för den positiva redovisningsteorin; 

att alla agerar för sin egen vinnings skull (Deegan & Unerman, 2011). Enligt teorin skulle 

företagsledare inte beslutat att frivilligt CSR-rapportera om det inte vore ekonomiskt lönsamt, samt 

heller inte välja att lägga tid och energi på att försöka tillfredsställa intressenternas 

informationsbehov genom CSR-rapporter om det inte lönade sig.  

 

Våra resultat var däremot inte helt i enlighet med vår femte och sista hypotes:  

 

H5: Styrkan på sambandet mellan företagens CSR-rapportering och deras marknadsvärde har ökat 

mellan 2004 och 2014. 

 

Resultaten visade nämligen att styrkan på sambandet mellan marknadsvärdet och CSR-

rapporteringen signifikant hade minskat i Nordamerika mellan undersökningsåren. Således 

värdesatte investerare och andra intressenter på den nordamerikanska marknaden 

hållbarhetsinformation lägre 2014 jämfört med 2004. Detta resultat överensstämmer heller inte med 

redovisningslitteraturens nya fokusering på att motivet för rapporteringen är att informera 

marknaden. För Europa har vi däremot inte samma signifikanta förändring av styrkan på sambandet 

mellan CSR-rapportering och marknadsvärde, vilket gör att vi inte kan dra samma slutsats. Det är 

också viktigt att poängtera att för Nordamerika har vi inte denna signifikanta minskning i 

sambandets styrka för de sociala faktorerna. Således kan det fortfarande vara lika viktigt för 

investerarna att företagen lämnar information om de sociala upplysningarna. Detta ser vi inte som 

ett förvånande resultat då USA i början av 1970-talet införde en rad lagar och myndigheter för 

anställdas väl och ve (Carroll, 1991) och Kanada historiskt sett har lagt en ännu större vikt vid de 

sociala aspekterna än USA (Maxwell & Mason, 1976, se Adams et al, 1998; Preston, Ray & 

Dierkes, 1978, se Adams et al., 1998).  

 

De avvikande resultaten för Nordamerika anser vi är väldigt intressanta. Medan resultaten för 

Europa kan analyseras på ungefär samma sätt som för den fjärde hypotesen - att rätt intressenters 

informationsbehov har tillfredsställts och att företagsledarna agerat för att profitera på detta - visade 

resultaten för Nordamerika att värdet marknaden sätter på den totala hållbarhetsinformationen blir 

allt lägre. Men även om sambandet mellan marknadsvärdet och CSR-rapporteringen har minskat i 

styrka så har rapporteringsomfattningen inte följt därhän, vilket vi tolkar som att en ny miniminivå 
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av hållbarhetsrapportering har befästs. Att sluta hållbarhetsrapportera när det nu är så vanligt att 

göra det verkar därmed inte vara något alternativ för de nordamerikanska storföretagen.   

 

5.4 Slutsats 

När det gäller studiens första analys så bekräftade vi att CSR-rapporteringen hade ökat signifikant i 

omfattning för både europeiska och nordamerikanska företag, i enlighet med vår första hypotes. 

Detta var inte förvånande, sett till de tidigare studierna på området, samt till hur länders regeringar 

och EU agerat mellan undersökningsåren (se kapitel 2).  

 

När det gäller skiftet i redovisningslitteraturens fokus så hade vi avvikelser kring sambandens 

styrka, jämfört med vad vi antagit i våra hypoteser för den andra och tredje analysen. Sett till den 

andra analysen har det inte skett en försvagning i styrkan hos sambandet mellan företagsstorlek och 

CSR-rapportering, vilket skulle ha indikerat att legitimitetsmotivet minskat hos företagen. Sett till 

den tredje analysen har det inte heller skett någon ökning i sambandets styrka mellan CSR-

rapportering och marknadsvärde. Så även om sambanden mellan CSR-rapportering och 

företagsstorlek respektive marknadsvärde fortfarande är signifikant positiva, kan vi inte se att 

företagens motiv till att hållbarhetsrapportera har skiftat på det sätt som litteraturens fokus har gjort. 

Vi har därmed identifierat en diskrepans mellan redovisningslitteraturens fokusskifte och vad som i 

praktiken motiverar företag till att hållbarhetsrapportera. Det vill säga, att vilja öka sin legitimitet 

och bättra på sitt anseende har inte ersatts av att vilja informera marknaden som företagens 

huvudsakliga motiv till att hållbarhetsrapportera. En slutsats som kan dras av detta är att den så 

kallade nya vågen inom huvudfåran av CSR-forskningen har misslyckats med att ta tillvara på 

kunskapen som uppkommit genom tidigare forskning. Detta är något som bland annat Patten (2013) 

tidigare har påpekat, i samband med att han visat på att dessa forskare i sina studier har uteslutit 

ökad legitimitet som motiv för företagens CSR-rapportering. Våra resultat visar på att detta 

motivskifte inte har skett i praktiken, då legitimitet är lika viktigt för företagen 2014 som 2004.  

 

Vi ser det däremot som en möjlighet att företagens CSR-rapportering numera till lika stor del 

motiveras av att vinna legitimitet, som att hålla marknaden informerad. Som vi resonerat kring i 

avsnitt 5.3 är det en möjlighet att en ny miniminivå av vad som är accepterat gällande 

hållbarhetsrapportering är på väg att anläggas eller kan ha anlagts de senaste åren - det vill säga att 

det ses som mer och mer självklart för storföretag att CSR-rapportera eftersom alla andra gör det. 

Vi kan här knyta an till ett resultat från vår första delanalys, som visar på att inget av de undersökta 
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företagen i Nordamerika fick noll CSR-poäng 2014 och endast 0,27 procent av de europeiska 

företagen fick det, jämfört med 16,25 procent för Nordamerika och 6,85 procent för Europa tio år 

tidigare.  

 

Våra resultat talar också emot det resonemang som Kolk (2003) förde, rörande huruvida CSR-

rapportering bara är en tillfällig utsmyckning som kommer att försvinna så snart intresset för det 

svalnar, likt vad som skedde på 1970-talet. I framtiden ser vi det som mer troligt att företag kommer 

att straffas om de låter bli att CSR-rapportera - det vill säga att deras marknadsvärde sjunker eller 

att de blir utsatta för statliga sanktioner - snarare än att de belönas för rapporteringen genom 

exempelvis ett högre marknadsvärde. Därmed tror vi även att CSR-rapportering kan komma att gå 

från att vara ett verktyg för ökad legitimitet, till att bli en självklar förutsättning för legitimitet. Vi 

tror helt enkelt att företag som inte hållbarhetsrapporterar kommer att få det svårt att framstå som 

legitima. Även om vår studie bara undersökt storföretag, så tror vi att även mindre företag inom en 

inte alltför avlägsen framtid kommer att möta samma förväntningar om att hållbarhetsrapportera. 

Det mönstret går även att skönja när det kommer till lagstiftningen kring hållbarhetsrapportering, 

där nyare lagar gällande vilka som måste hållbarhetsrapportera inkluderar fler företag än de tidigare. 

Ett exempel på detta är EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, som gör det tvingande för 

företag med mer än 500 anställda att CSR-rapportera från och med räkenskapsåret 2017 (EU-

kommissionen, 2014). 
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6. Studiens bidrag, begränsningar och förslag på vidare forskning 

I detta kapitel presenterar vi de teortiska och praktiska bidrag vår studie har, dess begränsningar, 

samt förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Studiens teoretiska och praktiska bidrag  

Det viktigaste bidraget vi anser att vår studie lämnar till redovisningslitteraturen är att det 

fokusskifte som har skett hos litteraturen gällande motiven för CSR-rapportering de senaste åren, 

inte motsvaras av samma motivskifte hos företagen i praktiken. Enligt bland andra Patten (2013) 

har huvudfåran av redovisningslitteraturen inte i en tillfredsställande grad tagit hänsyn till tidigare 

forskning på området CSR-rapportering, exempelvis genom att inte knyta an till tidigare forskning 

om legitimitetsteorin. Vi anser att vårt resultat visar på att det är fortsatt relevant att fokusera på 

denna teori inom forskningsområdet CSR. Dämed bidrar vi med empiriska resultat till ett område 

som av Moser och Martin (2012) och Ramanna (2012) pekats ut som bristfälligt kunskapsmässigt 

sett, nämligen företagens motiv för att hållbarhetsrapportera samt hur denna rapportering emottas. 

Detta resultat är även relevant för praktiker, såsom normgivare, då det visar på ett behov av 

standardisering av vad som ska rapporteras och hur. Om stora företag rapporterar för att visa sig 

legitima och för att de utsätts för mer granskning, är det därmed av vikt att informationen företagen 

emellan är jämförbar och korrekt.  

 

Vidare bidrar vårt resultat till litteraturen genom den kartläggning vi gjort gällande hur storföretag i 

Europa och Nordamerikas CSR-rapportering förändrats mellan 2004 och 2014. Vi redogör bland 

annat för att rapporteringsomfattningen ökat signifikant mellan de olika åren, vilket kompletterar 

tidigare forskning på området som kartlagt denna för tidigare tidsperioder, färre antal företag och en 

snävare geografisk utbredning (Cecil, 2008; Cho et al., 2015; Kolk, 2003). Detta är även ett bidrag 

som är relevant för normgivare och praktiker. De förstnämnda kan se vad tidigare normgivning gett 

för resultat, samt potentialen i att exempelvis lagstifta om att företag måste hållbarhetsrapportera. 

För praktikerna, såsom företagsledningar, är det ett relevant bidrag eftersom de kan följa 

utvecklingen gällande CSR-rapportering och därmed kan dra slutsatser om vad som komma skall 

och hur de därmed bör planera sin verksamhets fortsatta utveckling gentemot konkurrenter och 

intressenter.   
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Vår studie bidrar vidare teoretiskt genom att visa en signifikant positiv korrelation mellan 

företagens marknadsvärde och deras CSR-rapportering, baserat på observationer från över 630 

storföretag från två kontinenter. Vårt resultat går stick i stäv med en del tidigare forskning på 

området, (Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2011; Dhaliwal et al., 2012; Greeves & Ladipo, 2004, se 

Schadewitz & Niskala, 2010; Guidry & Patten, 2010; Ioannou & Serafeim, 2010; Marshall et al., 

2009; Murray, Sinclair, Power & Gray, 2006; Schadewitz och Niskala, 2010; Van de Velde, 

Vermeir & Corten, 2005) och stödjer andra studiers resultat på området (Boesso, Kumar & 

Michelon, 2013; Carnevale, Mazzuca & Venturini, 2011; Cho et al., 2015). Även här bidrar vi med 

relevant empiri till ett område där sådan efterfrågats (Moser & Martin, 2012; Ramanna, 2012). 

Detta resultat är relevant eftersom de visar på det behov av fortsatt forskning som finns på området, 

innan kunskapen kan vara till användning för praktiker och normgivare. 

 

Slutligen bidrar vi med att visa att det finns en skillnad mellan i Europa och Nordamerika när det 

kommer till förändringen hos sambandet mellan total respektive miljömässig CSR-poäng och 

marknadsvärde, där vi för Nordamerika kunde visa att detta samband signifikant har försvagats i 

styrka. Speciellt tydligt blir detta resultat eftersom vi har använt samma metod och mått för båda 

kontinenterna, då annars framför allt metodtillämpningen, definitionen på CSR-begreppet och 

måtten används så olika inom hållbarhetsforskning (Gjølberg, 2009; Gray, 2010; McWilliams et al., 

2006). 

 

6.2 Studiens begränsningar 

Det finns ett antal begränsningar med vår studie. Eftersom Datastream endast hade den information 

vi behövde tillgänglig för de största företagen innebar det en naturlig begränsning av storleken på 

de företag vi undersökte. Därmed kan vi heller inte dra några slutsatser om hur det ser ut för företag 

i allmänhet, utan kan enbart visa på en trend hos stora börsnoterade företag.  

 

En annan begränsning rör den geografiska aspekten, då vår studie enbart omfattar två kontinenter. I 

Europa har vi dessutom inte data för alla länder, vilket kan innebära en viss generell snedfördelning 

gällande hur det ser ut i hela Europa. Hade till exempel fördelningen varit mer balanserad mellan 

väst- och östeuropeiska länder kan vi tänka oss att resultaten hade kunnat se annorlunda ut. Vi anser 

även att det är troligt att utbredningen av hållbarhetsrapportering i Nordamerika och Europa, där 

diskussioner om företagens samhällsansvar började redan på 1950- respektive 1970-talet, skiljer sig 
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från regioner med exempelvis ett sämre ekonomiskt välstånd och en eftersatt teknologisk 

utveckling.  

 

Vidare säger de relativt låga R
2
-värdena för vår tredje delanalys oss att det inte enbart är CSR-

rapporteringen som förklarar variansen i värderankningen i tredje analysen. Det finns alltså även 

andra variabler - som vi inte har analyserat - som påverkar marknadsvärdet. Detta ser vi som helt 

naturligt och i sin ordning, då investerarna inte enbart är intresserade av företagens CSR-

rapportering. Andra möjliga faktorer som påverkar marknadsvärderingen kan exempelvis vara 

företagets lönsamhet, utbud och efterfrågan, förväntningar och samhälleliga trender (Investopedia, 

u.å.).  

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Ett område vi finner intressant är huruvida CSR-rapportering lönar sig ekonomiskt för företagen. 

Som vi påvisat tidigare råder det en oenighet rörande detta, då tidigare forskning visar både på att 

det finns och saknas ett samband mellan hållbarhetsrapportering och ekonomisk nytta. Denna 

oenighet gör det tydligt att det krävs mer studier på området. Detta hör även samman med de motiv 

företag kan ha till att CSR-rapportera. Som vi resonerat kan det exempelvis vara så att det numera 

för företag är lika viktigt med legitimitet som att informera marknaden. Förslag på fortsatt forskning 

skulle därmed exempelvis kunna vara:  

1) Longitudinella fallstudier som ur ett ledningsperspektiv undersöker motiven till företagens 

CSR-rapportering. 

2) Att undersöka effekten av CSR-rapportering på små och medelstora företag. 

3) Att undersöka hur CSR-rapporteringens omfattning har förändrats i regioner som är under 

utveckling. 
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http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/tr-com-financial/methodology/corporate-responsibility-ratings.pdf
http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/tr-com-financial/methodology/corporate-responsibility-ratings.pdf
http://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/company-data/esg-research-data.html
http://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/company-data/esg-research-data.html
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/about
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/about
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.state.gov/e/eb/eppd/csr/
https://www.eeoc.gov/laws/types/sex.cfm
https://www.eeoc.gov/laws/types/sex.cfm
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Bilaga A – CSR-upplysningar 

Vi har valt att inte översätta dessa upplysningar till svenska, för att ni som läsare ska kunna göra er 

egen bedömning av vad de innebär. Namn och förklaring är därmed direkt inhämtade från 

Datastream. 

 

Vissa upplysningar är uppdelade i två frågeställningar. I vårt arbete har vi delat upp dem som varsin 

upplysning. Men i tabellen nedan kan ni se att de dubbla upplysningarna innehåller en och samma 

kod i Datastream. 

 

NR KOD NAMN FÖRKLARING 

 
Environmental 
 
1 ENERD01V Emission Reduction/Policy Does the company have a policy for 

reducing environmental emissions or its 
impacts on biodiversity? AND 

2   Does the company have a policy for 
maintaining an environmental 
management system? 

3 ENERDP076 Environmental Restoration 
Initiatives 

Does the company report or provide 
information on sizable company-generated 
initiatives to restore the environment? 

4 CGVSO06V Vision and Strategy/GRI Report Is the company's CSR report published in 
accordance with the GRI guidelines? 

5 ENRRDP0122 Resource Efficiency Processes/ 
Policy Energy Efficiency 

Does the company have a policy to 
improve its energy efficiency? 

6 ENRRDP0121 Resource Efficiency Processes/ 
Policy Water Efficiency 

Does the company have a policy to 
improve its water efficiency? 

7 ENPIDP022 Energy Footprint Reduction Does the company describe initiatives in 
place to reduce the energy footprint of its 
products during their use? 

8 ENPIO07V Product Innovation/ 
Renewable/Clean Energy 
Products 

Does the company develop products or 
technologies for use in the clean, 
renewable energy (such as wind, solar, 
hydro and geo-thermal and biomass 
power)? 

9 ENRRO08V Resource Reduction/Energy 
Efficiency Initiatives 

Does the company report on initiatives to 
use renewable energy sources? AND 

10   Does the company report on initiatives to 
increase its energy efficiency overall? 

 
 
 
 
 



Therese Källman och Emmelie Lindberg 
 

79 

 

NR KOD NAMN FÖRKLARING 

 
Social 
 
11 SOCODP0017 Community Reputation Policy/ 

Bribery and Corruption 
Does the company have a policy to avoid 
bribery and corruption at all its 
operations? 

12 SODOO02V Diversity and Opportunity/ 
Management Equal 
Opportunity 

Does the company promote positive 
discrimination? OR has the company won 
any prize or award relating to diversity or 
opportunity? 

13 SOHRD03V Human Rights/Monitoring Does the company monitor human rights 
in its or its suppliers' facilities? 

14 SOHRD01V Human Rights/Policy Does the company have a policy to 
guarantee the freedom of association 
universally applied independent of local 
laws? AND 

15   Does the company have a policy for the 
exclusion of child, forced or compulsory 
labor? 

16 SOHSD01V Health & Safety/Policy Does the company have a policy to 
improve employee health & safety within 
the company and its supply chain? 

17 SOTDDP0011 Training and Career 
Development Policy/Skills 
Training 

Does the company have a policy to 
support the skills training of its 
employees? 

18 ENRRDP008 Environment Management 
Training 

Does the company train its employees on 
environmental issues? 

19 ECPO11V Performance/Employee 
Satisfaction Improvements 

Does the company report data or studies 
which generally show improvements in 
the satisfaction and loyalty of its 
employees? 

20 SOCODP0016 Community Reputation Policy/ 
Fair Competition 

Does the company have a policy to strive 
to be a fair competitor? 

21 SOCOD01V Community/Policy Does the company have a policy to strive 
to be a good corporate citizen or endorse 
the Global Sullivan Principles? AND 

22   Does the company have a policy to respect 
business ethics or has the company signed 
the UN Global? 

23 SOPRDP0121 Product Responsibility 
Processes/Policy Customer 
Health & Safety 

Does the company have a policy to protect 
customer health & safety? 

24 ENPIDP0013 Product Innovation Policy 
Elements/Dematerialization 

Does the company have a 
dematerialization policy? 

25 SOPRDP0018 Product Responsibility Policy/ 
Fair Trade 

Does the company have a policy to 
maintain fair trade practices? 

26 ENPIDP048 Product Environmental 
Responsible Use 

Does the company report about product 
features and applications or services that 
will promote responsible and 
environmentally preferable use? 
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Bilaga B – Valutakurser 

2004 – basvaluta SEK 

 
Datastreams 

valutabenämning 
Internationell 

valutabenämning 
 
Förklaring 

 
Valutakurs 

£ GBP Brittiska pund 13,456000 
DK DKK Danska kronor 1,226743 
E EUR Euro 9,126800 
SF CHF Schweiziska franc 5,912506 
SK SEK Svenska kronor 1,000000 
A$ AUD Australiensiska dollar 5,405600 
CK CZK Tjeckiska kronor 0,286155 
NK NOK Norska kronor 1,090480 
U$ USD Amerikanska dollar 7,349600 
MP MXN Mexikanska pesos 0,651500 
C$ CAD Kanadensiska dollar 5,650500 

 

 

2014 – basvaluta SEK 

 

Datastreams 
valutabenämning 

Internationell 
valutabenämning 

 
Förklaring 

 
Valutakurs 

£ GBP Brittiska pund 11,291700 
DK DKK Danska kronor 1,220332 
E EUR Euro 9,096800 
SF CHF Schweiziska franc 7,490368 
SK SEK Svenska kronor 1,000000 
A$ AUD Australiensiska dollar 6,185500 
CK CZK Tjeckiska kronor 0,330417 
NK NOK Norska kronor 1,089421 
U$ USD Amerikanska dollar 6,857700 
MP MXN Mexikanska pesos 0,515600 
C$ CAD Kanadensiska dollar 6,208900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


