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SAMMANFATTNING 

Titel: Är autenticitet nyckeln till lönsam CSR? - En kvantitativ studie på 525 publika bolag under en 

tioårsperiod 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Emma Åkerberg och Sara Abrahamsen Moberg 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2017 - juni 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om autentisk CSR leder till större lönsamhet än 

opportunistisk CSR. 

 

Metod: I föreliggande studie antas en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv 

ansats. Studien är kvantitativ och sekundärdata har samlats in från databasen Thomson Reuters 

Datastream. En longitudinell design har använts där data som sträcker sig över tio år har inhämtats 

för studiens urval om 525 publika bolag, inhämtad data har analyserats statistiskt. 

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att en positiv relation mellan CSR och finansiell 

prestation föreligger. Av studien framgår även att autentisk CSR kan ha större påverkan på det 

finansiella resultatet än opportunistiskt beroende på vilka variabler för autenticitet som används. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Föreliggande studie är av longitudinell design och sträcker sig 

över tio år. En studie som undersöker en kortare period kan vara intressant för vidare forskning då 

detta kan innebära ett större urval av bolag. Forskning som vidareutvecklar begreppet autenticitet 

och autentisk CSR konceptuellt och hur detta kan mätas är även något som vidare forskning kan 

fokusera på. 

 

Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar studien till redovisningslitteraturen genom 

att diskutera om autentisk CSR leder till bättre finansiell prestation, via genomförda mätningar 

avseende autenticitet i relation till CSR och utvecklingen av hur detta kan operationaliseras. Ur ett 

praktiskt perspektiv bidrar föreliggande studie till ökad förståelse för företag om vikten av att verka 

autentiskt i sitt CSR-arbete. 

  

Nyckelord: CSR, CFP, CSP, socialt ansvarstagande, autentiskt CSR, autenticitet 

  



 

 

ABSTRACT 

Title: Is authentic CSR the key to profitable CSR? - A quantitative study of 525 public companies 

over a ten-year period.  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Emma Åkerberg och Sara Abrahamsen Moberg 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2017 - June 

  

Aim: The aim of this study is to investigate whether authentic CSR leads to greater profitability than 

opportunistic CSR. 

  

Method: In this study, a positivistic research philosophy is assumed with a hypothetical deductive 

approach. The study is quantitative and secondary data has been collected from the Thomson 

Reuters Datastream. A longitudinal design has been used where data covering ten years has been 

obtained for the study's selection of 525 public companies, collected data has been statistically 

analyzed. 

 

Result & Conclusions: The results show that when a company pursues authentic CSR the positive 

effect of its CSR initiatives on company performance is stronger than for those who pursues 

opportunistic CSR, however the result depends on the variables used to measure authenticity. 

 

Suggestions for future research: The present study is of longitudinal design and extends over ten 

years. A study that examines a shorter period may be interesting for further research as this may 

obtain a larger selection of companies. Research that further develops the concept of authenticity 

and authentic CSR conceptually and how this can be measured is also something that further 

research can focus on. 

  

Contribution of the thesis: From a theoretical perspective this study contributes to the accounting 

literature by discussing whether authentic CSR leads to better financial performance, as well as 

through completed measurements regarding authenticity in relation to CSR and the development 

of how this can be operationalized. From a practical perspective, the present study contributes to 

increased understanding for companies about the importance of acting authentically in their CSR 

work. 

 

Key words: CSR, CFP, CSP, social responsibility, authentic CSR, authenticity 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel redogörs studiens bakgrund samt problemformulering. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse av studiens frågeställningar och syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Begreppet Corporate Social Responsibility, nedan benämnt CSR, utformades på 1950-talet och 

innefattade på den tiden företagens sociala ansvar för välgörenhet gentemot samhället enligt Carroll 

och Shabana (2010). Forskningen inom CSR växte under 1960- och 1970-talet då frågeställningar 

såsom vad Social Responsibility innebär och hur traditionella ledarfunktioner ska hantera CSR-frågor 

menar Carroll (1999) samt Moura-Leite och Padgett (2011). 1980-talet innebar att företag blev mer 

lyhörda för intressenternas åsikter vilket i sin tur innebar att de sociala frågorna och företaget närmade 

sig varandra (ibid). Från 1990-talet och framåt har CSR utvecklats till något nästan universellt 

sanktionerat som utgör ett av organisationens grundläggande element. Under 2000-talet har CSR 

utvecklats till en viktig strategisk fråga menar Moura-Leite och Padgett (2011) och utgör även enligt 

Malik (2014) ett verktyg för företag att visa att de tar ansvar för sin påverkan i samhället. 

  

Definitionen av CSR varierar och det saknas en tydlig precisering för innebörden för CSR idag 

(Malik, 2014; Carroll, 1999; Carroll & Shabana, 2010). Många forskare menar att det i huvudsak 

innebär att ansvara för sina anställda, samhället och miljön utöver det som lagen kräver (Barnea & 

Rubin, 2010; McWilliams & Siegel, 2001; McWilliams, Siegel & Wright, 2006). Hittills har det varit 

frivilligt för företag i Sverige att redovisa om hållbarhet men då det kommit nya EU-direktiv är det 

numera tvingande för alla större företag från och med 1 december 2016 enligt Regeringskansliet 

(2016/2017), vilket indikerar hur CSR fått en allt mer betydande roll. Corporate Social Performance, 

nedan benämnt CSP, är ett mått som används för att mäta företags CSR-arbete och relationen till 

företagets finansiella resultat menar Marom (2006), även om det enligt vissa forskare är svårt att mäta 

CSP (Mahoney & Roberts, 2007). 

  

Idag diskuteras ofta miljö- och hållbarhetsfrågor då det är en central del av dagens samhälle. Media 

granskar flitigt företag för att säkerställa att lagar, regler och normer uppfylls samtidigt som 

privatpersoner blir alltmer angelägna om hållbarhetsredovisning. Genom granskningen som media 

utför på företagen måste de väga in vikten av hållbarhetsrapportering och fokusera på att nå ut med 

denna till allmänheten på bästa sätt för att inte riskera att bli uthängda i pressen. Frivilliga CSR-

rapporter kan användas som ett verktyg för företag att signalera att de är “good citizens” och de som 
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publicerar dessa har ofta en högre grad av CSR än övriga menar Mahoney, Thorne, Cecil och LaGore 

(2013). Vikten av att intressenter och aktivister utövar tryck på företagens användande av CSR påtalas 

i en rapport av Mahoney et al. (2013), vilket överensstämmer med Lyon och Maxwell’s (2011) studie. 

En studie av Porter och Kramer (2011) konstaterar att om företagen vill skapa autentisk CSR och 

redovisar detta gynnar det såväl de enskilda företaget som samhället i stort. 

  

1.2 Problemdiskussion 

Under flera decennier har CSR varit ett omdiskuterat ämne och på senare tid har även bolags 

finansiella resultat vävts in alltmer i diskussionen. Tidigare forskning har visat motsägelsefulla 

resultat (McWilliams & Siegel, 2001; Marom, 2006; Mahoney & Roberts, 2007; Makni, Francoeur 

& Bellavance, 2009), flera studier har visat ett varierande samband mellan CSR och företagens 

finansiella resultat. DiSegni, Huly och Akron (2015) beskriver hur företag som är engagerade inom 

CSR uppvisar ett bättre resultat än övriga inom samma bransch. Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno 

(2015) samt Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) påvisar även de en positiv relation mellan CSR och 

företagens finansiella resultat, medan Lioui och Sharma (2012) samt Wang och Bansal (2012) 

beskriver relationen som negativ. Andra forskare hävdar dock att relationen mellan CSR och bolags 

finansiella resultat är neutral eller att relationen inte existerar (McWilliams & Siegel, 2000; Mahoney 

& Roberts, 2007; Fauzi, Mahoney & Rahman, 2007). 

  

Det finns även flera studier som hävdar att redovisning av CSR är ett sätt för företag att lyfta fram 

sina bra sidor i ett försök att dölja de mindre bra sidorna (Cho & Pattern, 2007; Mahoney et al., 2013; 

Lyon & Maxwell, 2011), vilket även framgår i undersökningen utförd av Thambert (2015). The Body 

Shop, IKEA och Volvo Cars som tydligt marknadsför sig inom CSR hamnade i topp tillsammans 

medan Svenska Postkodlotteriet och Ryanair rankas i botten (ibid). Andra studier menar att CSR är 

ett enkelt sätt för företag att marknadsföra sig enligt McWilliams och Siegel (2001). Ström, Batmunkh 

och Backteman (2009), Banker och Mashruwala (2007) samt Edmans (2011) påtalar även att CSR-

satsning är något som kan vara lönsamt för bolaget. Orsaken till dessa varierande forskningsbidrag 

har ingen hittills kunnat identifiera men det råder delade meningar om anledningen till dessa. 

  

En annan aspekt som kan leda till lönsamhet är om de anställda uppfattar företagets CSR som 

autentiskt, företagets förmåga att “Walk the Walk” (Brunton, Eweje & Taskin, 2017), vilket 

motsvaras av det svenska uttrycket att “leva som man lär”. Genom att fånga upp anställda som brinner 

för CSR och proaktivt jobba för att förbättra detta kommer det byggas upp en trovärdighet bland 

konsumenterna då det finns ett engagemang hos de anställda. Brunton et al. (2017) menar också att 

de anställdas uppfattning av företagets CSR-engagemang kommer i sin tur att prägla intressenterna. 
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Alhouti, Johnson och Holloway (2016) menar att ur de anställdas perspektiv betraktar de företag vars 

CSR-aktivitet är en del av företagets identitet, konsekventa och synliga, samt tar en helhetssyn på hur 

verksamheten påverkar alla intressenter som autentiska. McShane och Cunningham (2012) beskriver 

hur de anställdas uppfattning om företagets CSR som opportunistisk eller autentisk påverkar 

uppfattningen om företaget och hur autentisk CSR kan leda till stärkta band mellan företaget och de 

anställda som även identifierar sig med företaget. Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing och 

Peterson (2008) konstaterar att en högre grad av autenticitet i ledarskapet kan bidra till ökat 

engagemang och nöjdhet med ledningen. Ur konsumenternas perspektiv bör företag som vill 

uppfattas som autentiska engagera sig inom CSR utan någon baktanke eller med avsikt för att reparera 

bolagets anseende enligt Alhouti et al. (2016). Vidare menar de att ett CSR-engagemang bör vara 

autentisk och inte finnas till i tron för att det utgör en bra affärsmodell och något som uppfattas som 

autentisk. För att bolagets CSR ska uppfattas som autentiskt bör bolaget undvika att anamma nya 

kortsiktiga trender inom CSR då detta kan uppfattas som ett försök till att erhålla goodwill. Forskarna 

hävdar också att om bolaget ska kunna nyttja CSR som en del av marknadsföringen måste företaget 

uppfattas som autentiskt. (ibid) 

  

Tang, Hull och Rothenberg (2012) menar att det krävs en långsiktig strategi för att företags CSR ska 

uppfattas som autentiskt, något som även stämmer med definitionen av autentiskt ledarskap som ett 

mönster av ledarskapsbeteende (Walumbwa et al., 2008). Ledarskapsstudier av Walumbwa et al. 

(2008) har tidigare påvisat att brist på autenticitet bland ledare genererar lägre effektivitet då ledaren 

förlorar auktoritet, vilket i sin tur leder till ett sämre engagemang från de anställdas sida. Vidare 

menas i ledarskapslitteratur att bristen på autenticitet inte ligger i vad ledaren säger utan hur denne 

handlar i förhållande till vad som är förmedlat. Om ledaren för företaget inte menar vad denne säger 

kommer ledaren inte längre ses som en symbol för företagets värderingar och visioner. (ibid) 

 

Forskning som beskriver sambandet kring relationen mellan CSR och CFP har inte påvisat entydiga 

resultat (Wood, 1991; Barnea & Rubin, 2010; Carroll, 1999; McWilliams & Siegel, 2001; Chang et 

al., 2012). Waddock och Graves (1997) förklarar att olika mått på autenticitet kan kopplas till grupper 

av intressenter som kan förklaras genom att olika branscher upplever olika krav från samhället. 

Hillman och Keim (2001) beskriver hur olika branscher väljer att investera i vissa typer av CSR mer 

än andra, vilket tyder på att graden av autenticitet kommer påvisa flertydiga resultat. För att bättre 

kunna klargöra skillnaderna kring autenticitet kommer studien att behandla begreppets ytterligheter. 

  

Föreliggande studie kommer att bidra till redovisningslitteraturen på tre sätt. För det första bidrar 

studien till redovisningslitteraturen på ett unikt sätt genom att diskutera huruvida autentiska motiv till 
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CSR-aktiviteter kan ha högre lönsamhet än CSR-aktiviteter som görs med opportunistiska motiv hos 

bolagsledningen. Enligt vår litteraturundersökning finns ingen sådan uttrycklig diskussion i 

redovisningslitteraturen. För det andra bidrar föreliggande studie till redovisningslitteraturen genom 

att dels diskutera hur den autentiska aspekten av bolagsledningars motiv till CSR-aktiviteter kan 

mätas och dels genom att utföra sådana mätningar. Enligt vår uppfattning finns få sådana mätmetoder 

beskrivna i redovisningslitteraturen. Utvecklingen av autenticitets-operationaliseringar torde ha ett 

mycket stort värde för redovisningsforskningen eftersom det finns anledning att misstänka att 

bolagsledningars motiv till CSR-aktiviteter kan påverka hur de uppfattas av omgivningen och hur 

lönsamma aktiviteterna är. För det tredje bidrar vår undersökning till redovisningslitteraturen om 

CSR-aktiviteters lönsamhet ökad kunskap kring bakomliggande faktorer som kan moderera 

relationen mellan CSR-aktiviteter och finansiell prestation. Det faktum att tidigare studier notoriskt 

erhållit motstridiga resultat tyder på att det finns, för redovisningslitteraturen, okända faktorer som 

påverkar CSR-aktiviteternas lönsamhet.  

 

Eftersom sambandet mellan CSR-aktiviteter och finansiell prestation, nedan benämnt CFP, är det 

ojämförligt största forskningsområdet inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning torde resultat som 

kan förklara de motstridiga forskningsresultaten vara av stort värde. Detta understryks av att 

Accounting, Organizations and Society enligt uppgifter vi tagit del av planerar ett specialnummer 

under 2018 med tema autentisk hållbarhet och hållbarhetsredovisning. Vår studie är unik genom att 

vara den första som undersöker huruvida autentiska ledningsmotiv till CSR-aktiviteter kan förklara 

sambandet mellan CSR och CFP. 

 

1.3 Frågeställning 

Studiens huvudsakliga frågeställningar är: 

 Vad innebär autentisk CSR? 

 Är relationen starkare mellan bolags finansiella resultat och autentisk CSR jämfört med 

relationen mellan bolags finansiella resultat och opportunistisk CSR? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om autentisk CSR leder till större lönsamhet än opportunistisk 

CSR. 

 

1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att endast undersöka publika företag med data registrerade i Thomson 

Reuters Datastream. Urvalet som ligger till grund har varit hela populationen som består av 5 184 
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företag. För att kunna mäta företagens långsiktiga arbete har endast företag med tillgängliga data för 

både CFP och CSR under hela perioden 2007-2016 tagits med. I studien undersöktes 525 publika 

bolag genom 5 250 observationer. 

 

1.6 Disposition 

Studiens första kapitel har redogjort för arbetets bakgrund, problemdiskussion, frågeställning, syfte 

och till sist även avgränsning i studien. Vidare disponeras studiens övriga kapitel enligt följande.  

 

Teoretisk referensram 

Som inledning förklaras definitionen av CSR och dess framväxt som sedan följs av en redogörelse 

avseende autenticitet inom CSR. Vidare följer en presentation av CSP och CFP för att därefter 

diskutera förhållanden mellan CSR, CSP och CFP utifrån tidigare forskning. Avslutningsvis 

presenteras hypotesuppställningen som studien vilar på.  

 

Metod 

I metodavsnittet beskrivs vilken forskningsfilosofi, ansats samt strategi som studien antar. I detta 

kapitel redogör vi även för vilket tillvägagångssätt och tidsperspektiv som föreliggande studie 

förhåller sig till. Därefter diskuteras den empiriska insamlingsmetoden och dess urval för att vidare 

presentera valda analysmetoder och de kvalitetskriterier som studien antar. Slutligen diskuteras kritik 

som finns riktad till valda metoder.  

 

Resultat 

I resultatkapitlet redogörs för beskrivande statistik och beskrivning av de korrelations- och 

regressionsanalyser som ligger till grund för studiens resultat.  

 

Diskussion av resultatet 

I studiens näst sista kapitel diskuteras studiens resultat relaterat till tidigare forskning och uppställda 

hypoteser samt syfte.  

 

Slutsats, bidrag och begränsning 

I studiens avslutande kapitel presenteras studiens slutsats, bidrag och begränsningar samt förslag till 

vidare forskning inom ämnet. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och relevant litteratur inom området. Vidare 

presenteras begreppen corporate social responsibility, corporate social performance och corporate 

financial performance. Kapitlet skildrar även teorier som förklarar autenticitet och corporate social 

responsibility i relation till corporate financial performance samt corporate social performance. 

Avslutningsvis redogörs utvecklingen av studiens hypoteser. 

 

2.1 Corporate Social Responsibility, CSR, och dess framväxt 

Definitionen av CSR är många och varierande, och det saknas idag en tydlig definition av CSR, 

hävdar Malik (2014). Det råder delade meningar om vad CSR innebär och vad som är dess 

ansvarsområde. Många forskare är dock överens om att CSR inom ett företag i stort behandlar 

ansvarstagande för miljön, sina anställda och samhället utöver vad lagreglering kräver, hävdar Barnea 

och Rubin (2010). Vidare skriver Forte (2013) även att CSR-engagemang påverkar och värderas på 

varierande sätt i olika länder och religioner vilket innebär att olika länder förhåller sig till CSR på 

olika sätt. 

2.1.1 Historisk framväxt 

Redan på 1930-talet påbörjades diskussioner om socialt ansvar enligt Carroll (1979) men först under 

1950-talet definierades, enligt Carroll och Shabana (2010), CSR som företagens sociala ansvar inom 

välgörenhet gentemot samhället. Tack vare inflytelserika verk växte företagens sociala ansvar sig 

starkare, skriver Garriga och Melé (2004), då frågor som vilket socialt ansvar företagare förväntas 

besitta i förhållande till samhället började ta form. Tidigare hade idén om socialt ansvarstagande inte 

slagit igenom men under 1950-talet uppmärksammades ämnet och företagen började inleda ett ansvar 

som, i viss mån, låg utanför dess ekonomiska och traditionella intressen menar Carroll (1979). 

  

Under kommande decennier blev CSR omdebatterat och uppmärksammat, forskare var även oense 

om vad en CSR-satsning bör generera. Friedman (1970) redogör för att företagen frångick det 

huvudsakliga syftet med allt företagande; att tjäna så mycket pengar som möjligt, när socialt 

ansvarstagande kom med i bilden. Friedman (1970) hävdade att, vad vi idag kallar för, socialt 

ansvarstagande innebär att maximera företagets vinster inom lagens regleringar och inte främja ett 

aktivt samhällsansvar. Vidare skriver McGuires (refererad i Carroll 1979) att företagen måste få en 

bredare syn där avkastning är det primära, men där en social aspekt måste tas på allvar och företag 

måste engagera sig mer inom socialt ansvarstagande än vad regleras i lagar. Fitch (1976) har som 

åsikt att socialt ansvarstagande har en nära anslutning med samhällets sociala problem. Genom att ta 



 

7 

 

ansvar och lösa de negativa aspekter som bolag, helt eller delvis, förorsakat uppnås det sociala 

ansvarstagandet enligt Fitch (1976). 

  

Under 1980-talet började företag bli mer lyhörda efter intressenter och allmänhetens åsikter vilket, 

enligt Moura-Leite och Padgett (2011), innebar att företaget och de sociala frågorna närmade sig 

varandra för att sedan under 1990-talet vävas ihop och bli mer sammansvetsade än det varit tidigare. 

Detta innebar enligt Idowu och Papasolomou (2007) att företag nu började integrera ekonomiska 

intressen med miljömässiga och sociala intressen för att gynna samtliga intressenter hos företaget. 

CSR är än idag ett omdiskuterat ämne som har kommit att utgöra en naturlig del av företagens 

redovisning och även en del av lagstiftningen i exempelvis Sverige, där alla större företag från och 

med 1 december 2016 är tvingande att redovisa hållbarhet (Regeringskansliet, 2016/2017). 

 

2.2 Corporate Social Performance, CSP 

CSR utgör ingen kvantitativ, mätbar variabel enligt Marom (2006), något Charlo, Moya och Muñoz 

(2015) menar ligger till grund för uppkomsten av begreppet CSP för studier inom ämnet. Många 

forskare har därför valt att använda sig av CSP för att möjliggöra mätningar (Carroll, 1979). CSP 

utgör enligt Marom (2006) en flerdimensionell mätning av ett företags sociala policys, vilket gör 

måttet användbart vid bedömning av ett företags CSR-arbete i olika studier. Waddock och Graves 

(1997) beskriver att en del av problematiken med CSP beror på att flera studier har fokuserat på ett 

fåtal faktorer inom CSP som innehåller många olika aspekter och definitioner. De olika definitionerna 

av vad CSP bör innehålla försvårar för forskning enligt Campbell (2007).  

 

Begreppet CSP har använts i amerikanska studier för att mäta CSR sedan mitten av 1970-talet utan 

att innebörden har blivit tydligt definierad enligt Wood (1991). På liknande sätt som de delade 

meningarna kring definitionen av CSR råder det delade meningar om vad begreppet CSP bör 

innehålla (Wood, 1991; Barnea & Rubin, 2010; Carroll, 1999; McWilliams & Siegel 2001; Chang, 

Oh, Jung & Lee, 2012). Carroll (1979) definierar CSP utifrån fyra poster; ekonomisk, juridiska, etiska 

och diskretionära, som därefter kopplas till de sociala frågor som företaget berörs av; konsumtion, 

miljö, diskriminering, produktsäkerhet, arbetsskydd och aktieägarna. Carroll (1979) la därefter till 

företagens reaktioner; reaktion, försvar, ackommodation och förebyggande arbete, och skapade en 

CSP-kub bestående av tre dimensioner för att hjälpa ledare få en uppfattning om företagets CSR-

arbete. 
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Enligt Wood (1991) kan graden eller nivån av CSR för ett företag återspeglas i företaget prestanda 

(CSP), som definieras: 

 

“A business organization’s configuration of principles of social responsibility, processes of 

social responsiveness, and policies, programs, and observable outcomes as they relate to the 

firm’s societal relationships” (Wood, 1991, s. 693) 

 

Wood (1991) beskriver vidare CSP likt ett ramverk som ger en ögonblicksbild av företagets CSR-

arbete och som beskriver graden av engagemang hos företaget samt utgör ett mått för att utvärdera 

hur väl företag uppfyller sitt sociala ansvar och graden av CSR-engagemang, något som även 

bekräftas av Albinger och Freeman (2000). Carroll (1999) samt McWilliams och Siegel (2001) menar 

att CSP kan ses som en beskrivning av företagets frivilliga aktiviteter, där aktiviteterna kan omfatta 

såväl sociala, miljömässiga, politiska, etiska och ekonomiska handlingar. Campbell (2007) menar att 

det för CSP krävs att företag agerar på ett socialt ansvarsfullt sätt gentemot samhället, såsom 

investerare, anställda, kunder, leverantörer, eller den lokala gemenskapen.  

 

Flera forskare har konstaterat att det råder oenighet kring mätningen av CSP (Barnea & Rubin, 2010; 

Chang et al., 2012), något som enligt Campbell (2007) försvårar forskningen. Thomson Reuters 

databas och ESG-score har använts i flera stora studier för att mäta och jämföra hur företagen presterar 

inom CSR (Luo, Wang, Raithel & Zheng, 2015; Cheng, Ioannou & Serafeim, 2014). Thomson 

Reuters har samlat in data inom områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning, som de benämner 

ESG, environmental, social and corporate governance performance (Thomson Reuters ESG Score, 

2017). De har skapat en av de mest omfattande databaserna i världen vad gäller mätning av ESG-data 

och har mer än 400 olika mätvärden för över 6000 offentliga bolag, med historisk data som går 

tillbaka till 2002. De olika mätvärdena sammanställs och grupperas, vilket genererar ett värde (ESG-

score) mellan 0-1, vilket illustreras i tabellen nedan. De olika mätvärdena omvandlas även till ett 

bokstavsbetyg, ESG-score, där betygsskalan sträcker sig från D- till A+. (ibid).  
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Tabell 1. ESG-score (Thomson Reuters ESG Score, 2017) 

 

2.3 Corporate Financial Performance, CFP 

Det finns flera mått för att mäta CFP visar tidigare forskning (Waddock & Graves, 1997; Griffin & 

Mahon, 1997; Barnett & Salomon, 2012). Griffin och Mahon (1997) samt Van Beurden och Gössling 

(2008) menar att företagens finansiella prestationer kan delas upp i två huvudkategorier, 

redovisningsbaserade mått och marknadsbaserade mått. De redovisningsbaserade måtten omfattar 

olika typer av mått på avkastning, medan de marknadsbaserade måtten omfattar mått som inkluderar 

företagsvärdering. Vid mätning av företagens finansiella prestationer är de redovisningsbaserade 

måtten vanliga (Waddock & Graves, 1997; Griffin & Mahon, 1997; Barnett & Salomon, 2012). 

Griffin och Mahon (1997) beskriver att en problematik med det måttet är att det finns många 

indikatorer som kan användas för att bedöma CFP, något som leder till svårigheter att jämföra olika 

undersökningar med varandra. Nedan följer en närmare beskrivning av de olika huvudkategorierna.  

 

2.3.1 Redovisningsbaserade mått 

Redovisningsbaserade mått är vanligt vid mätning av företagets CFP (Waddock & Graves, 1997; 

Griffin & Mahon, 1997; Barnett & Salomon, 2012) och kan utgöra exempelvis avkastning på 

tillgångar i förhållande till det totala kapitalet (ROA) och avkastning på eget kapital (ROE). De Wet 

och Du Toit (2007) beskriver ROA och ROE som några av de mest populära måtten för CFP. Griffin 
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och Mahon (1997) menar att det finns redovisningsbaserade mått som är mer vanliga än andra, men 

att de mest centrala måtten utgörs av ROA och ROE, även totala tillgångar, tillgångars ålder och ROE 

mätt över fem år nämns som lämpliga mått. Charlo et al. (2015) beskriver att tidigare forskning visar 

att redovisningsbaserade mått är att föredra framför marknadsbaserade mått för att påvisa socialt 

ansvar. 

  

McGuire, Sundgren och Schneeweis (1988) beskriver hur redovisningsbaserade mått visar på de 

historiska prestationerna och riskerar att påverkas av redovisningsmanipulation. De Wet och Du Toit 

(2007) påtalar också en risk för manipulation via redovisningsstandard och skuldsättningsgrad för 

ROE, men menar att ROE trots det är ett användbart mått som tar hänsyn till både lönsamhet, 

tillgångarnas omsättningshastighet och kapitalstruktur. 

 

2.3.2 Marknadsbaserade mått 

McGuire et al. (1988) beskriver marknadsbaserade mått som mer objektiva och mindre utsatta för 

redovisningsmanipulation än de redovisningsbaserade måtten. Vidare menar forskarna att de 

marknadsbaserade måtten därför utgör ett bra komplement till de redovisningsbaserade måtten. 

McGuire et al. (1988) skriver att de marknadsbaserade måtten utgör en bedömning av företagens 

framtida avkastning och därmed en längre tidsaspekt. Marom (2006) hävdar att det krävs en längre 

tidsaspekt för att studera aktieägares reaktioner på CSR eftersom reaktionerna på CSR-arbetet för de 

flesta sprids över en längre tidsperiod, något som stämmer med de marknadsbaserade 

lönsamhetsmåtten enligt McGuire et al. (1988).  

 

Marknadsbaserade mått härrör sig till företagsvärdering och kan bestå av avkastning på aktiekapital 

och Tobin’s Q menar Chung och Pruitt (1994). Tobin’s Q definieras av Chung och Pruitt (1994) som 

förhållandet mellan ett företags marknadsvärde och återanskaffningsvärde för dess tillgångar. Det 

marknadsbaserade måttet Tobin’s Q har tidigare använts av flera forskare som studerat sambandet 

mellan CSP och CFP (Choi, Kwak & Choe, 2010; King & Lenox, 2001). Ett högt värde beskrivs 

attrahera investerare då företagets värde då överstiger tillgångarna och ett lågt värde beskrivs då få 

motsatt effekt. Chung och Pruitt (1994) beskriver Tobin’s Q som komplext och svårt att beräkna, 

något som har bidragit till att tidigare studier har därför valt förenklade formler av Tobin’s Q (Choi 

et al., 2010; King & Lenox, 2001).  
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2.4 Sambandet mellan CSP och CFP 

Relationen mellan CSP och CFP har studerats många gånger utan att leda till entydiga resultat 

(McWilliams & Siegel, 2001; Marom, 2006; Mahoney & Roberts, 2007; Makni, Francoeur & 

Bellavance, 2009; Charlo et al., 2015). Det råder delade meningar kring avsaknaden av entydiga 

resultat, flera forskare menar att det beror på svårigheten att mäta CSP (Waddock & Graves, 1997; 

Mahoney & Roberts, 2007). Svårigheten att mäta CSP har beskrivits av flera forskare (Waddock & 

Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007) där definitionen kring vad som ska ingå i CSP utgör en del 

av problematiken (Barnea & Rubin, 2010; Malik, 2014).  

 

McWilliams et al. (2006) hävdar att svårigheten att mäta CSP beror på avsaknad av en tydlig 

definition av CSR medan Charlo et al. (2015) menar att det även kan beror på olika metoder och 

teorier. Griffin och Mahon (1997) beskriver hur över 80 olika sätt att mäta använts i 51 granskade 

studier och hur över 70 % av dessa endast använts en gång, vilket beskriver svårigheterna att jämföra 

olika studier med varandra.  

 

Framväxten av olika databaser har förenklat och förbättrat mätningen av CSP och även gjort 

mätningen mer konsekvent enligt Waddock och Graves (1997). Waddock och Graves (1997) nämner 

databasen Kinder, Lydenberg och Domini (KLD) i USA och Canadian Social Investment Database 

(CSID) i Kanada, vilket Mahoney och Roberts (2007) hävdar är en liknande databas. Malik (2014) 

tar upp Asset 4 Thomson Reuters, CRD Analytics och Dow-Jones Sustainability database, FTSE4 

Global Index Series och Carbon Disclosure Project Leadership Index database som stora databaser 

med olika CSR-rapporter och index. Malik (2014) menar att uppkomsten av olika databaser ger 

forskare goda möjligheter att undersöka företags CSR-arbete genom tillgång till en stor mängd data 

vilket underlättar undersökningar och forskning inom ämnet.  

 

Brown, Helland och Smith (2006) beskriver hur många studier har funnit ett negativt samband mellan 

CFP och kostnaden för CSR-aktiviteter vilket överensstämmer med Brammer, Brooks och Pavelin 

(2006) som menar att den högsta avkastningen kommer från företag med lägst CSP. Även Brammer 

och Millington’s (2006) resultat tyder på att företag som bidrar minst till samhället visar den högsta 

aktieavkastningen, vilket innebär att investeringar i CSR-aktiviteter påverkar företagets värde 

negativt.  

 

Trots de motsägelsefulla resultaten kring relationen mellan CSP och CFP visar meta-analyser av 

Orlitzky et al. (2003) samt Margolis, Elfenbein och Walsh (2009) att de flesta studier har funnit en 
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positiv relation mellan CSP och CFP. Den positiva effekten av CSP och CFP bekräftas av Allouche 

och Laroche (2005), Van Beurden och Gössling (2008) samt Michelon, Boesso och Kumar (2013). 

Flera forskare hänvisar till intressentteorin som en förklarande teori (Cornell & Shapiro, 1987; 

Waddock & Graves, 1997). 

 

2.4.1 Intressentteorin 

Det positiva sambandet mellan CFP och investeringar i CSR kan förklaras av intressentteorin 

(Margolis & Walsh, 2003; Waddock & Graves, 1997; Wang, Dou & Jia, 2016). Merparten av de 

studier som har undersökt vilken effekt CSP har på CFP har funnit att det finns en positiv effekt 

(Flammer, 2015; Margolis & Walsh, 2003; Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi & Saaeidi, 2015) och flera 

av studierna som visar på en positiv effekt menar att intressentteorin kan utgöra en förklaring (Cornell 

& Shapiro, 1987; Waddock & Graves, 1997). McWilliams och Siegel (2001) beskriver att 

intressentteorin har vuxit fram som det dominerande paradigmet inom CSR som stödjer en positiv 

relation mellan CSP och CFP.  

 

Intressentteorin beskriver det förhållande som finns mellan intressenter och företagens agerande när 

det gäller CSR-relaterade frågor (Margolis och Walsh, 2003). Clarkson (1995) menar att intressenter 

utgörs av personer eller grupper som har ägarförhållanden, rättigheter eller intressen i företaget såsom 

anställda, aktieägare och kunder, vilket stämmer med Freeman’s (1984, se Marom, 2006) definition 

av intressenter som en grupp som kan påverka eller påverkas av genomförandet av organisationens 

mål. Enligt Marom (2006) kan intressenterna påverkas både positivt och negativt av företagens 

agerande och olika intressenter har även olika krav, vilket bekräftas av McWilliams och Siegel 

(2001). Agudo Valiente, Garcés Ayerbe och Salvador Figueras (2012) beskriver ett positivt samband 

mellan ökad CSP och påtryckningar från intressenter.  

  

Genom att bemöta de olika intressenternas krav uppstår ett värde för företaget som enligt 

intressentteorin har en positiv inverkan på det finansiella resultatet (Makni et al., 2009; Malik, 2014). 

Malik (2014) beskriver att detta kan ske genom förbättrad information till investerare vilket leder till 

reducerad risk som i sin tur sänker företagets kapitalkostnad. Malik (2014) förklarar hur företag kan 

utveckla en affärsmodell med grundläggande värderingar som vänder sig till olika intressenter såsom 

anställda, kunder, leverantörer, lagstiftare, samhället och investerare, vilket illustreras i figur 1. CSR-

arbetet med att se till de olika intressenternas intressen leder till olika fördelar inom olika områden 

såsom ökad avkastning, ökad produktivitet bland de anställda, positiv mediabevakning och bättre 

ledarskap, vilket illustreras i figur 2. 
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Figur 1. Vanliga CSR-aktiviteter riktade mot olika grupper av intressenter (Malik, 2014) 

 

 

Figur 2. Fördelar från CSR utifrån värdeskapande funktioner (Malik, 2014) 
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2.4.2 Neoklassisk syn 

Det neoklassiska synsättet beskriver ett negativt samband mellan CSR och CFP, något som förklaras 

med att CSR-investeringar ökar företagets kostnader vilket leder till ett missgynnsamt utgångsläge 

gentemot de konkurrenter som inte har denna kostnad (Aupperle, Carroll & Hatfield, 1985; Wang et 

al., 2016; Waddock & Graves, 1997). Ökade kostnaderna för investeringar i CSR leder till minskad 

vinst och ett lägre aktieägarvärde (Barnea & Rubin, 2010).  

 

Enligt Friedman (1970) ska företags sociala ansvar begränsas till att maximera sin vinst, givet att 

företaget håller sig inom spelets regler och agerar i fri konkurrens utan svek och bedrägerier. Genom 

att främja sina egna intressen menar Friedman (1970) att även samhällets intressen tillvaratas vilket 

är mer effektivt än att arbeta för ett samhällsansvar. Företagsledare bör fokusera på att skapa vinster 

istället för att undersöka vilka CSR-aktiviteter som företaget bör investera i enligt intressenternas 

preferenser. Det sociala ansvaret bör ligga på individerna inom intressentgrupperna som själva kan 

spendera sina pengar på vad de anser är ett socialt ansvarsfullt sätt istället för att företagsledaren gör 

det åt dem. (ibid) 

 

Den neoklassiska synen kan sammanfattas med att företagens huvuduppgift är att generera avkastning 

till sina aktieägare genom att producera varor som konsumenten efterfrågar (Friedman, 1970). Jensen 

(2001) beskriver att de flesta ekonomer historiskt sett är överens om att företag bör vinstmaximera 

och att det därför krävs att CSR-aktiviteter leder till ökad lönsamhet för att vara intressant. Porter och 

Kramer (2011) förklarar att socialt ansvarstagande enligt neoklassiska ekonomer är när företagens 

vinster leder till sysselsättning, löner, investeringar och skatt, vilket möjliggör för intressenterna att 

själva investera i CSR. Ur företagets synvinkel innebär CSR-aktiviteter enbart ökade kostnader, vilket 

förklarar det negativa sambandet mellan CSR och CFP (Aupperle et al., 1985; Wang et al., 2016; 

Waddock & Graves, 1997).  

 

2.4.3 Teorin för utbud och efterfrågan 

Flera forskare beskriver relationen mellan CSP och CFP som neutral, något som kan förklaras av den 

komplexa miljö som företagen verkar inom, vilket innebär att det inte finns någon enkel relation 

(Ullman, 1985; Waddock & Graves, 1997). Ullman (1985) menar att de många variablerna mellan 

social och finansiell prestation kan innebära att det inte finns någon relation överhuvudtaget. 

Avsaknaden av relation kan enligt Ullman (1985) förklaras av de varierande metoderna för mätning 

och analys av CSP. 
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McWilliams och Siegel (2001) fann i sin studie att relationen mellan CSR och CFP är neutral. För att 

bedöma hur CSR påverkar företagens CFP använde McWilliams och Siegel (2001) en enkel modell 

för utbud och efterfrågan. De beskriver hur två vinstmaximerande företag, där ett av företagen 

investerar i CSR, i slutändan landar på samma resultat. McWilliams och Siegel (2001) förklarar att 

det finns en optimal nivå av CSR som både maximerar vinsten och tillgodoser intressenternas intresse, 

vilket kan bestämmas genom en kostnadsanalys. Det vinstmaximerande företaget kommer endast att 

producera den mängd som efterfrågas, vilket beskrivs som den optimala nivån av CSR, vilken 

återfinns där den ökade intäkten motsvarar den ökade kostnaden, vilket även utgör nivån avseende 

vinstmaximering för CSR. Sammanfattningsvis bör chefer behandla beslut om CSR precis som när 

de behandlar övriga investeringsbeslut. (ibid)  

 

2.5. Autentiskt CSR 

Ett flertal studier om hur aktieägare värderar CSR-aktiviteter har fokuserat på autenticitet som en 

avgörande faktor (Beckman, Colwell & Cunningham, 2009; Mazutis & Slawinski, 2015; McShane 

& Cunningham, 2012). Skilton och Purdy (2017) beskriver att innebörden av vad som uppfattas som 

autentisk CSR i olika utvärderingar beror på i vilket sammanhang undersökningarna är gjorda och 

även att innebörden förändras över tid.  

  

Definitionen av att verka autentiskt innebär enligt Walumbwa et al. (2008) konsekventa och 

principfasta handlingar. Begreppet autentiskt beskrivs även av Grayson och Martinec (2004) som 

skillnaden mellan uppfattningen av verkligt och falskt. Alhouti et al. (2016) menar även att företaget 

måste uppfattas som autentiskt inom CSR för att kunna dra nytta vid eventuell marknadsföring. 

Genom att kontinuerligt satsa och engagera sig inom CSR menar forskarna att autenticiteten börjar ta 

form, vilket även bestyrks av Walumbwa’s et al. (2008) definition om autenticitet. Autentisk CSR-

satsning innebär alltså enligt Alhouti et al. (2016) en kontinuerlig satsning som pågår under längre 

tid, arbetet kring CSR blir således ett företags levnadssätt snarare än en affärsmöjlighet. Tang et al. 

(2012) påtalar också vikten om en långsiktig strategi och inte bara kontinuitet för att bolagens CSR-

satsning ska uppfattas som autentisk. En långsiktig strategi kan innebära att bolagen har en tydlig 

policy för CSR skriver Tang et al. (2012). När företag konsekvent engagerar sig inom CSR på lång 

sikt genereras en förbättring av CSP, då koncentration av CSR-dimensioner leder till förstärkning av 

interna dimensioner av CSR som slutligen mynnar ut i lönsamhet (Tang et al (2012). Vidare skriver 

Tang et al. (2012) att det krävs ett konsekvent engagemang utan avbrott för att företag ska kunna 

tillgodogöra sig och förstå den ackumulerade kunskapen kring CSR.  
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Affärsbolag som är intresserade av möjligheten att offentligt publicera sina resultat kommer, vid ett 

autentiskt engagemang, även få en kvalitetsstämpel på sin hållbarhetsredovisning och därigenom ett 

stärkt anseende hos samhället hävdar Charlo et al. (2015). Genom en etikrevision kan företag erbjuda 

intressenterna mer transparens och en korrekt bild kring företagets verkliga beteende, vilket är ett sätt 

att hantera intressenternas konkreta intressen och öka förtroendet mellan organisationen och dess 

intressenter enligt Ojasoo (2016). Charlo et al. (2015) förklarar att bolagen med fördel kan forma sin 

CSR-politik utifrån medvetenheten hos allmänhetens krav och kriterier för att på bästa sätt nå upp till 

dessa. Detta exemplifieras av Kotler och Lee (2005) som beskriver hur Starbucks använde sig av 

externa revisorer för att försäkra intressenterna om att informationen i CSR-rapporterna var korrekt 

och därmed bidra till ökad transparens och minskat hyckleri.  

  

Alhouti et al. (2016) påtalar vikten av att bolaget inte bör anamma nya kortsiktiga trender inom CSR, 

då detta kan få motsatt effekt och samhället istället ser bolaget som försök att erhålla goodwill och 

reparera bolagets anseende då CSR är i ropet i dagens samhälle. Detta är något som även styrks av 

Pomering och Dolnicar (2009) som också belyser risken med att konsumenterna kan uppfatta CSR-

budskap som ren marknadsföring vilket kan medföra en skepticism hos konsumenterna. Även 

Walumbwa et al. (2008) redogör för förlorad tillit hos allmänheten i de fall där bolaget misslyckas 

med att uppvisa en kontinuitet och konsekvens mellan ord och handling, till följd av allmänhetens 

ökade krav på hållbarhet.  

 

Konsumenter är ett företags mest väsentliga intressegrupp, vilka brukar ha en skeptisk attityd 

gentemot de budskap ett företag sänder, skriver Sen och Bhattacharya (2001). Forskarna menar att 

denna skeptiska attityd hos konsumenterna ofta bottnas i ifrågasättande avseende de motiv som driver 

företagen inom CSR-initiativ. Vidare menar de även att skepticismen hos konsumenterna uppstår när 

budskapen inom CSR inte tar hänsyn till de personliga värderingar som konsumenterna har utan 

snarare är utformade från ett företagsperspektiv. (ibid) 

 

CSR-satsningar kan även leda till ökad lönsamhet genom att locka investerare, då investerare som är 

angelägna om CSR kan ha detta som krav istället för en stor avkastning (Martin & Moser, 2016). På 

så vis kan CSR-satsande bolag få fördelar kontra ett bolag som inte satsar inom CSR, något som 

Martin och Moser (2016) fann i sin undersökning om miljövänliga investeringar. Enligt en 

undersökning från KPMG (2015) rapporterades att 92 procent av de 250 största globala företagen 

deltar i någon typ av frivillig CSR-upplysning. Om CSR-aktiviteter påverkar bolagets framtida 

resultat och kassaflöden kommer upplysningar om sådana aktiviteter att vara användbara för 

investerarnas värderingsbeslut. CSR kan påverka företags finansiella resultat på flera sätt, exempelvis 
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genom att öka antalet kunder och öka försäljningen (Lev, Petrovits & Radhakrishnan, 2010), attrahera 

eller motivera anställda (Balakrishnan, Sprinkle & Williamson, 2011; Bhattacharya, Sen & Korschun, 

2008), minska kostnaden för eget kapital (Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2011) eller minska risken för 

statlig reglering (Paine, 2000). 

 

Skilton och Purdy (2017) menar att det krävs autenticitet i såväl motiv som genomförande av 

aktiviteter för att det ska uppfattas som positivt. Detta innebär, enligt Arvidsson (2010) och Brunton 

(2011, refererad i Brunton et al., 2017) att tyngdpunkten ligger i hur CSR-information meddelas för 

att säkerställa att bolagen inte bara är legitima i sin verksamhet utan att de faktiskt uppfattas som 

sådant av omvärlden. 

 

2.6 Autentiskt CSR kopplat med finansiellt resultat  

Under senare tid har bolagens finansiella resultat alltmer vävts in i diskussionen inom CSR. DiSegni 

et al. (2015) menar att företag som är engagerade inom CSR uppvisar ett bättre finansiellt resultat 

kontra företag som inte engagerar sig aktivt inom CSR. Michelon et al. (2013) fann i sin studie att de 

företag som strategiskt bedriver CSR uppnår en positiv effekt på CFP. Vidare menar Michelon et al. 

(2013) att det krävs att CSR-aktiviteterna uppfattas som autentiska och i linje med bolagets strategi, 

men även att CSR-aktiviteterna överensstämmer med intressenternas uppfattning om autenticitet för 

att den positiva effekten ska uppnås. 

 

Autentiskt arbete med CSR innebär också enligt Tang et al. (2012) att CSR-arbetet ska ha en strategi 

som är långsiktig. Investeringar som företag gör inom strategiskt CSR, vilket innebär utifrån 

företagets bästa ett konsekvent handlande och uppvisning, kommer sannolikt leda till att företagets 

värde ökar. Ökningen av företagets värde beror på, skriver Brown och Dacin (1997), att med 

strategiska investeringar inom CSR genereras mervärde som lockar per automatik till sig fler kunder 

från marknaden till företaget. Genom att företaget lockar till sig fler kunder kan detta leda till en 

förbättring av den framtida lönsamheten om övriga investeringar och kostnader ses över (Banker & 

Mashruwala, 2007; Qiu, Shaukat & Tharyan, 2016; Waddock & Graves, 1997).  

 

Forskning av Caza, Barker och Cameron (2004) visar att om CSR-aktiviteter är konsekventa under 

en tillräcklig tidsperiod genererar detta en påverkan på bolagets finansiella resultat. Forskarna skriver 

att en social mekanism kan vara avgörande för ett sätt att öka vinster inom organisationen, genom 

framgång eller misslyckande av CSR-aktiviteter (Caza et al., 2004). En betydande del av de ökade 

vinsterna inom bolaget, genom satsning på CSR-aktiviteter, kommer förutsätta att intressenterna ser 

organisationen och dess CSR-arbete som autentiskt (ibid). Russo och Tencati (2009) hävdar att 
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autentisk CSR kan förbättra relationerna med aktieägare, öka produktionen och anses vara en av de 

viktigaste frågorna för företag då det är värdeskapande. 

 

Genom att engagera sig inom CSR menar Alhouti et al. (2016) att ett förtroende för samhället och 

bolagets konsumenter byggs upp. Detta kan i sin tur leda till att intressenter som engagerar och 

intresserar sig inom CSR är mer villiga att ingå samarbete med företag med en CSR-engagerad anda. 

Vidare skriver Russo och Tencati (2009) att ett strategiskt CSR-arbete kan leda till att företaget 

uppfattas som mer attraktivt av såväl externa intressenter som potentiella medarbetare och hur 

välstrukturerad, transparent och tydligt kommunicerad CSR kan skapa konkurrensfördelar. Strategisk 

CSR med fokusering på de anställda kan enligt Russo och Tencati (2009) leda till ökad produktivitet 

genom ett ökat engagemang bland medarbetarna. Vidare beskrivs även att med en samlad 

uppmärksamhet kring medarbetarna inom en organisation kan detta resultera i att potentiella anställda 

attraheras av bolaget. Edmans (2011) skriver också genom att stärka de anställda kommer detta 

innebära att kunniga medarbetare behålls då de anställda känner sig uppskattade, behövda och med 

rum för utveckling inom organisationen. Genom att strategiskt investera i de anställda kan även risken 

för eventuella stämningar och miljökostnader minska, skriver Dhaliwal, Radhakrishnan, Tsang och 

Yang (2012), då medarbetarna är intresserade av vad bolaget står för och anser sig då som 

representanter utav organisationen. Detta för i sin tur med sig en positiv inverkan på det finansiella 

resultatet för företaget, något som stämmer med de resultat som Walumbwa et al. (2008) fann. 

Cording, Harrison, Hoskisson och Jonsen (2014) visade att företagets behandling av kunder efter en 

fusion påverkar de anställdas produktivitet medan Skarlicki, Ellard och Kelln (1998) visade att kunder 

som upplever en uppsägning som orättvis är mindre benägna att köpa företagets produkter. Roberts 

(1992) förklarar att CSR-kommitté kan utgöra en del av företagets strategiska CSR-arbete, där 

implementeringen av en CSR-kommitté kan leda till ökade ESG-poäng, enligt Velte (2016). 

 

Mazutis och Slawinski (2015) beskriver hur forskare inom olika områden påtalat hur allt fler 

efterfrågar autenticitet som i kölvattnet av globaliseringens homogeniserande krafter. Hardt (1993, 

refererad i Mazutis & Slawinski, 2015) menar att en växande kultur med betoning på konsumtion i 

stället för samhällsengagemang har resulterat i en känsla av meningslöshet och främlingskap. Detta 

kombinerat med den ökande mängden företagsbedrägerier har bidragit till att allt fler är skeptiska 

kring företagens förmåga att stödja samhället, vilket bidragit till en ökad efterfrågan för autentiska 

CSR-engagemang hos företagen (Goffee & Jones, 2005; Liedtka, 2008). Autenticitet har studerats av 

många forskare och i många olika sammanhang såsom filosofi, psykologi, ledarskap, 

marknadsföring, strategi/organisationsteori och CSR/näringsliv och samhälle vilket framgår av tabell 

2 nedan.  
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Tabell 2. Forskningsöversikt över autenticitet (Malik, 2014, s.421) 

 

Ledarskapslitteraturen beskriver autentiskt ledarskap som en process som resulterar i både större 

självmedvetenhet och självreglerande positiva beteenden hos ledare och medarbetare, vilket främjar 

positiv självutveckling (Luthans & Avolio, 2003). Merparten av forskningen kring autentiskt 

ledarskap har fokuserat på att beskriva olika egenskaper som förknippas med autenticitet, exempelvis 

hopp, optimism, trovärdighet, integritet, rättvisa och även ledarskapsförmågor som självmedvetenhet 

och transparens (Gardner, Avolio, Luthans, May & Walumbwa, 2005; Ilies, Morgeson & Nahrgang, 

2005; Kernis, 2003). Liedtka (2008) beskriver att de flesta ledarskapsstudier endast använder sig av 

den allmänna betydelsen av autenticitet och förklarar vidare att mycket av konceptets potens ännu 

inte har beskrivits, vilket öppnar upp för vidare undersökningar kopplade till CSR. 

 

Beverland och Farrelly (2010) skriver att företag behöver utveckla autentiska produkter och 

varumärken som dessutom behöver anses som autentiska av den grupp som det riktas till, vilket 



 

20 

 

bekräftas av Castaldo, Perrini, Misani och Tencati (2009) samt Peterson (2005). Detta då 

konsumenter söker efter autenticitet för att stärka sin egen identitet och välmående (Beverland & 

Farrelly, 2010). Vidare menar tidigare forskning även att varumärket sålunda kräver 

särskiljningsförmåga och en relation till det sociala sammanhanget med en förståelse av normer och 

traditioner för att uppfattas som autentiskt (Hsu & Hannan, 2005).  

 

Mazutis och Slawinski (2015) fann i sin studie att brist på organisatorisk autenticitet när företagen 

antingen lovar för mycket eller för lite till både anställda och kunder kan kopplas till lägre 

produktivitet vilket i sin tur påverkar aktieägarna. Den traditionella visdomen, att det är bättre att lova 

för lite och därmed överträffa förväntningarna och på så vis uppnå högre effektivitet, kan därmed inte 

kopplas till autenticitet. (ibid) 

 

Sammanfattningsvis handlar autenticitet i grunden om att vara unik och originell genom att utveckla 

en differentierad självbild (Mazutis & Slawinski, 2015). Autenticitet i organisationer kan enligt 

Mazutis och Slawinski (2015) beskrivas som tillstånd av samtida särskiljningsförmåga kopplat till 

organisationens sociala sammanhang. 

 

2.7 Inverkande faktorer 

För att undersöka sambandet mellan CSP och CFP finns det ett antal faktorer att ta hänsyn till då 

dessa kan påverka relationen mellan variablerna. Externa faktorer som kan påverka både CSP och 

CFP är enligt flera forskare viktiga att ta i beaktande (Ullman, 1985; Waddock & Graves, 1997; 

McWilliams & Siegel, 2001; Mahoney & Roberts, 2007; Makni et al., 2009).  

 

Företagets storlek och risk beskrivs som två återkommande variabler i forskningen (Arayssi, Dah & 

Jizi, 2016; Setó‐Pamies, 2015; Velte, 2016; Waddock & Graves, 1997). Waddock och Graves (1997) 

förklarar att större företag har fler intressenter att ta hänsyn till, samt att organisationer med höga 

finansiella prestationer har större resurser att tilldela CSR-arbetet. Även Tang et al. (2012) menar att 

större företag tenderar att investera mer i CSR kontra mindre företag, då de vill undvika statliga 

regleringar och olika kampanjer.  

 

Orlitzky och Benjamin (2001) fann i sin studie att företag som är engagerade inom CSR tenderar ha 

en lägre risk. Ju bättre anseende företaget har inom CSR desto lägre risk, något som förklaras med att 

det sociala ansvarstagandet kan leda till ökat förtroende hos intressenterna, ökat socialt kapital, lägre 

transaktionskostnader är därmed minskad osäkerhet kring den finansiella prestationen (Orlitzky & 

Benjamin, 2001).  
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Företagets sektortillhörighet beskrivs av Ullmann (1985) som en viktig kontrollvariabel som kan 

påverka relationen mellan CSP och CFP, något som även bekräftas av Waddock och Graves (1997) 

samt Hillman och Keim (2001). Skillnaderna mellan branscher bör kontrolleras (Ullman, 1985; 

Waddock & Graves, 1997; Hillman & Keim, 2001) då olika sektorer upplever olika krav från 

samhället. Waddock och Graves (1997) förklarar att en kontroll av sektortillhörighet även är ett sätt 

att synliggöra skillnader i socialt ansvarstagande mellan olika sektorer. Hillman och Keim (2001) 

beskriver hur företag som verkar inom dagligvaror är mer utsatta för granskning av konsumenter, 

medan företag som verkar inom gas och olja är mer exponerade för granskning av intressenter som 

oroas för miljöpåverkan. Detta leder enligt Hillman och Keim (2001) till att olika branscher väljer att 

investera vissa typer av CSR mer än andra branscher. 

 

2.8 Sammanfattning och hypotesuppställning  

Som nämnts ovan har tidigare forskning inte visat entydiga resultat avseende relationen mellan CSR 

och finansiella prestationer. En del forskare hävdar att relationen är neutral (McWilliams & Siegel, 

2001), andra forskare hävdar istället att relationen är negativ (Aupperle et al., 1985; Wang et al., 2016; 

Waddock & Graves, 1997). Forskare med en negativ syn på relationen mellan CSR och CFP menar 

att CSR-investeringar ökar företagets kostnader medan intäkterna förblir oförändrad, vilket resulterar 

i en minskad vinst (Barnea & Rubin, 2010). Merparten av tidigare forskning beskriver att relationen 

mellan CSR och CFP är positiv (Flammer, 2015; Margolis & Walsh, 2003; Saeidi et al., 2015), varför 

studiens första hypotes med dess tillhörande sub-hypoteser formuleras enligt följande: 

 

H1:  Relationen mellan CSR och CFP är positiv 

 H1.1 Relationen mellan CSR och ROA är positiv 

 H1.2 Relationen mellan CSR och ROE är positiv 

 H1.3 Relationen mellan CSR och Tobin’s Q är positiv 

 

Under tidigare forskning har få koncentrerat sig på hur relationen mellan autentiskt CSR arbete och 

finansiella prestationer påverkar utfallet. Genom att definiera autenticitet som konsekventa och 

principfasta handlingar som pågår under en längre tid kan detta appliceras inom CSR för att gynna 

företaget, menar Walumbwa et al. (2008) samt Alhouti et al. (2016). En långsiktig och kontinuerlig 

satsning inom CSR ökar företagets värde och därmed lönsamhet eftersom strategiska investeringar 

inom CSR genererar ett mervärde som lockar till sig kunder från marknaden (Brown & Dacin, 1997).  
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Företag som idkar autentiskt CSR-engagemang skapar, enligt Alhouti et al. (2016), ett förtroende till 

omvärlden. Genom ett autentiskt CSR-engagemang kan det generera att företaget uppfattas som mer 

attraktivt av såväl externa aktörer och potentiella medarbetare, hävdar Russo och Tencati (2009), 

vilket då även kan skapa konkurrensfördelar. Utifrån detta formuleras studiens andra hypotes enligt 

följande:  

 

H2:  Relationen mellan autentisk CSR och CFP är starkare än relationen mellan 

opportunistisk CSR och CFP 

H2.1 Relationen mellan autentisk CSR och ROA är starkare än relationen 

mellan opportunistisk CSR och ROA 

H2.2 Relationen mellan autentisk CSR och ROE är starkare än relationen 

mellan opportunistisk CSR och ROE 

H2.3 Relationen mellan autentisk CSR och Tobin’s Q är starkare än relationen 

mellan opportunistisk CSR och Tobin’s Q 
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3. Metod  

Detta kapitel presenterar den vetenskapsfilosofi som legat till grund för studien och följaktligen den 

forskningsansats som studien antagit. Efter detta presenteras studiens empiriska metod som 

innefattar urval och metod för insamling av data, vilket följs av en presentation av studiens 

analysmetod. Avslutningsvis diskuteras de kvalitetskriterier som tagits i beaktande samt kritik som 

riktats mot de metoder som använts. 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Saunders, Lewis och Thornhill (2012) beskriver en forskningstradition som en utgångspunkt för ett 

vetenskapligt arbete, de skriver även om att syn på kunskap och de värderingar som vi besitter kan 

ha en betydande inverkan på forskningens utfall som vi valt att bedriva. Nedan redogörs ingående 

våra metodval.  

 

3.1.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats  

Vetenskapsteori delas upp i två huvudområden, epistemologi och ontologi, som handlar om hur 

forskaren ser på kunskap och hur forskaren uppfattar världen (Saunders et al., 2012; Bryman & Bell, 

2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

Ett epistemologiskt problem grundas i om kunskapen är acceptabel för dess vetenskapsgren där 

studien utförs, menar Bryman och Bell (2013). Vidare menar forskarna att det finns en avgörande 

skillnad i kunskapssynen, vilka är strävan efter förståelse och strävan efter förklarande. Detta brukar 

sammanfattas i två skilda kunskapssyner enligt Bryman och Bell (2013) som de definierar som 

interpretivism/hermeneutisk kunskapssyn och positivism. Den positivistiska inriktningen handlar om 

att förklara medan den hermeneutiska inriktningen handlar om tolkning och förståelse (Bryman & 

Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). I vår studie har vi valt att utgå från en positivistisk 

kunskapssyn då studien baseras på objektiva mätningar, vilket överensstämmer med den 

positivistiska inriktningen. Forskare med positivistisk inriktning vill förhålla sig mer objektiva och 

utgångspunkten är att vetenskapen ska vara objektiv och mätbar medan forskare med hermeneutisk 

inriktning istället strävar mot förståelse och tolkning. Bryman och Bell (2013) beskriver hur 

forskarens val av inriktning och värderingar kan ha en stor inverkan på utfallet varför vi de följande 

avsnitten kommer att redogöra för de val som vi har gjort. 

 

Ontologi har som syfte att förstå verklighetens reella ursprung och dess natur skriver Patel och 

Davidson (2011). Även ontologi kan sammanfattas i två grupper som Saunders et al. (2012) definierar 
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som objektivism och konstruktionism, vilka båda är allmänt accepterat av forskare som sätt för att 

skapa tillförlitlig kunskap. Objektivism innebär, enligt Bryman och Bell (2013), att sociala fenomen 

ses som externa faktorer där sociala aktörer inte har möjlighet till påverkan. Konstruktionism har 

däremot som utgångspunkt att sociala fenomen är uppbyggda och under en ständig förändring genom 

interaktioner av sociala aktörer. Vi anser att sociala aktörer inte har någon möjlighet att påverka 

utfallet i vår studie, då den baseras på historiska data varför en objektivistisk verklighetssyn passar 

vår studie bäst. 

 

Syftet med studien är att undersöka om autentisk CSR leder till större lönsamhet än opportunistisk 

CSR, vilket innebär att vi kommer att använda oss av matematiska beräkningar för att förklara och 

beskriva detta samband. Utifrån studiens syfte att undersöka hur autentisk CSR påverkar CFP har vi 

valt att använda oss av den positivistiska forskningsfilosofin, då den positivistiska teorins syfte bland 

annat är att generera hypoteser som kan prövas och på så sätt bidra till att kunna ta ställning kring 

förklaringar av det undersökta området, enligt Bryman och Bell (2013). Sohlberg och Sohlberg (2013) 

skriver att utifrån ett positivistiskt synsätt är vetenskapens uppgift att förklara olika företeelser samt 

eftersträva att upptäcka och finna bestämda samband. Detta går också i linje med vår utgångspunkt 

för studiens syfte då vi anser att en positivistisk forskningsfilosofi är mest lämplig för oss att tillämpa. 

Vidare beskriver Eriksson och Hultman (2014) att positivistisk syn på människans kunskap nås 

genom det som kan observeras och bekräftas av människans förnuft och sinne. Vi instämmer med 

Eriksson och Hultman’s (2014) syn då vi anser att för att få tillförlitlighet i kunskapen behövs en 

mätbarhet. Inom den positivistiska forskningsfilosofin är objektivitet en viktig komponent, varför vi 

har förhållit oss objektiva gentemot empirin samt strävat att åsidosätta eventuell subjektivitet. Då 

effekten på CFP-måtten kommer att undersökas, bör inte subjektiva bedömningar påverka utfallet av 

dessa.  

 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod kan enligt Eliasson (2006) beskrivas som att 

kvantitativ behandlar det som kan beskrivas med siffror medan den kvalitativa metoden behandlar 

det som kan beskrivas med ord. Den kvantitativa metoden är en undersökningsmetod med ett 

deduktivt synsätt och fokus på teoriprövning där mätningar utgör en av de grundläggande 

byggstenarna (Bryman & Bell, 2013). I vår studie kommer vi att genomföra olika mätningar kring 

företagens lönsamhet och CSR vilket vi menar gör att den kvantitativa metoden är lämpligast att 

använda. 

 

Vårt mål med denna kvantitativa studie är att framställa teorier som bringar en så korrekt bild av 

verkligheten som möjligt. Induktiv- och deduktiv teori påverkar förbindelsen mellan teori och 
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forskning, där den deduktiva är den absolut vanligaste skriver Saunders et al. (2012). Den deduktiva 

ansatsen identifieras genom att forskaren, baserat på tidigare studier, härleder en eller flera hypoteser 

som ska granskas och testas empiriskt skriver Bryman och Bell (2013), vilket Sohlberg och Sohlberg 

(2013) beskriver som den hypotetiskt-deduktiva metoden. I vår studie har vi en hypotesformulering 

som grundar sig i tidigare forskning för att ha möjlighet att kontrollera om de ställda hypoteserna 

överensstämmer med verkligheten och det faktiska utfallet med hjälp av vårt empiriska material. 

Vilket då även är beskrivet av Bryman och Bell (2013) som den deduktiva processen, vilket illustreras 

i figur 3.  

 

 

Figur 3. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013) 

 

I föreliggande studie har vi utgått från en positivistisk kunskapssyn och en objektivistisk 

verklighetssyn vad gäller forskningsfilosofi och forskningsansats. Vi har skapat hypoteser baserade 

på tidigare kunskap inom ämnet vilket innebär att forskningsansatsen följer en hypotetiskt-deduktiv 

ansats. Den positivistiska forskningsfilosofin har påverkat vårt val av strategier, metoder samt 

forskningsprocess, vilka kommer att förklaras utförligare i efterföljande delkapitel.  

 

3.1.2 Forskningsstrategi 

Då vi i föreliggande studie har en positivistisk kunskapssyn och en objektivistisk verklighetssyn, är 

studien deduktiv och därmed även kvantitativ enligt Bryman och Bell (2013). Studien kommer att 

generera hypoteser utifrån tidigare forskning för att sedan testas med hjälp av insamling av 

sekundärdata för att studera om de bolag som idkar CSR autentiskt erhåller en större lönsamhetnän 

de bolag som idkar CSR opportunistiskt. Med hjälp av statistikprogrammet SPSS har insamlad data 

därefter analyserats för att generera användbar information. Bryman och Bell (2013) menar att 

kvantitativ forskning handlar om insamling av numerisk data som bearbetas med ett deduktivt inslag, 

vilket innebär att resultatet blir generaliserbart. Studien kommer därmed alltså att bli kvantitativ och 

uppnå sitt syfte till att svara på problemformuleringen då relationen mellan CSR, CSP och CFP 

kommer att kunna appliceras på en större population.  
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3.1.3 Forskningsmetod  

Vi har uteslutande valt att använda oss utav sekundärdata, vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

innebär att insamling av data har ägt rum vid ett tidigare tillfälle vars syfte förmodligen har varit 

annorlunda än i föreliggande studie. Sanders et al. (2012) skriver att brister på datas kvalité kan uppstå 

vid enbart användning av sekundärdata. För att studien därför ska generera mer tillförlitlighet har 

stickprov på data utförts som inte varit avvikande. Vi känner oss därför trygga i vårt val av att bara 

använda oss utav sekundärdata trots de fallgropar som finns. Vi har i föreliggande studie använt oss 

av databasen Thomson Reuters Datastream, vilken gett oss tillgång till stor mängd redovisningsdata, 

vilket vi ser som ännu en anledning att tillämpa kvantitativ forskningsstrategi i vår studie då vi kan 

fokusera på analysering istället för manuell insamling av data, vilket beskrivs av Bryman och Bell 

(2013). 

 

3.1.4 Tidsperspektiv  

För att ha möjlighet att analysera data och dess eventuella förändring över tid ansåg vi att en 

longitudinell design låg väl till pass, vilket även beskrivs av Bryman och Bell (2013). Innebörden av 

en longitudinell design beskrivs som att ett urval studeras vid minst två tillfällen med samma variabler 

skriver Bryman och Bell (2013). Syftet med studien är att undersöka om autentisk CSR leder till 

större lönsamhet än opportunistisk CSR. Autenticitet omfattar bland annat konsekvens (Tang et al., 

2012), vilket vi beskrivit närmare i delkapitel 2.6. Tang et al. (2012) hävdar att det krävs ett 

konsekvent engagemang utan avbrott för att företag ska kunna tillgodogöra sig och förstå den 

ackumulerade kunskapen kring CSR, varför vi har valt att undersöka CSR-aktiviteter över 10 år för 

att kunna besvara studiens syfte. Griffin och Mahon (1997) menar att det är lämpligt att mäta de 

redovisningsbaserade måtten under flera år och nämner ROE mätt över fem år som ett lämpligt mått. 

Vår studie innefattar därför data från 2007 till 2016 för att kunna mäta denna konsekvensnivå. 

Bryman och Bell (2013) diskuterar problematiken med bortfall avseende longitudinell design där det 

förekommer att komplett data inte finns att tillgå under hela tidsperioden. Då vi studerat data bakåt i 

tiden har vi kunnat härleda processen för urval och bortfall, vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.2.2 

Studiens population, urval och bortfall, i de fall där redovisningsdata saknats. 

 

3.2 Empirisk metod  

I denna del kommer fördjupning att ske inom empiriska metoder och vi kommer praktiskt att beskriva 

hur data insamlats, varifrån samt valda analysmetoder för att testa empiriska data. I ovanstående 

stycken har vi som en introduktion till forskningsstrategi, forskningsmetod samt tidsperspektiv 

förklarat hur empiriska metoder gett sig uttryck för i föreliggande studie. I efterkommande 
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underkapitel kommer vi att belysa följande delar; hur vi praktiskt har utfört datainsamlingen och dess 

urval, operationalisering samt en redogörelse för valda analysmetoder.  

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Som vi tidigare nämnt har vi uteslutande valt att använda oss av sekundärkällor, bestående av 

vetenskapliga artiklar, tryckta böcker samt redovisningsdata, i vår studie som är av en kvantitativ 

karaktär. För att påträffa relevant forskningslitteratur till föreliggande studie har vi främst utgått från 

databaserna Academic Search Elite, Emerald, Discovery, Google Schoolar och Scopus som vi nått 

via Högskolan i Gävle’s databaser. Vi har sökt på nyckelord som “CSR”, “CFP”, “CSP”, “social 

responsibility”, “authtentic CSR” och “authenticity”. Därefter har vi genom referenslistor i de 

vetenskapliga artiklarna funnit ytterligare betydelsefulla och relevanta vetenskapliga artiklar som vi 

byggt vidare på.  

 

Vi har med hjälp av Thomson Reuters Datastream samlat in sekundärdata där den finansiella 

informationen återfinns som inkluderats i studien. Fördelen med att använda Thomson Reuters 

Datastream är att data finns lättillgängligt och blir således en tidsbesparing för oss vilket även Bryman 

och Bell (2013) skriver om avseende sekundärdata. Vi erhåller dessutom en större kvantitet av data 

när vi använder oss av sekundärkällor som inte hade varit möjlig om vi använt oss av primärdata 

(Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012). Som vi också nämnt tidigare är vi medvetna om den 

brist som kan uppstå då kvaliteten kan variera på sekundärdata, vilket Saunders et al. (2012) har 

beskrivit.  

 

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

Bryman och Bell (2013) för en diskussion om generalisering kring studiens resultat avseende den 

kvantitativa forskningsstrategin, vilket är vårt mål med vår studie. Vi har genom studien, möjlighet 

till denna generalisering som enligt Bryman och Bell (2013) innebär hur pass väl resultatet kan 

generaliseras och tillämpas på grupper som inte ingått i studien med samma utfall. Med detta i åtanke 

har vi därför haft som ambition att utföra studien på en så stor och bred population som möjligt.  

 

En stor population kan tvinga forskaren att göra ett statistiskt urval, något som beror på vilken 

resursbegränsning som forskaren har enligt Saunders et al. (2012). Saunders et al. (2012) förklarar att 

för att studiens resultat ska kunna ses som en generalisering av en population bör det statistiska urvalet 

vara representativt och svarsfrekvensen hög. 
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I vår studie har vi samlat in och analyserat data för 525 bolag för åren 2007 till 2016. För att erhålla 

ett tillräckligt stort urval inkluderades samtliga publika bolag i världen, vilket i Thomson Reuters 

databas utgör 5184 företag. I nästa steg exkluderades alla företag som saknade ESG data för perioden 

2007 till 2016, då den variabeln utgör grunden för att kunna mäta företagens CSR-aktiviteter 

kvantitativt. Därefter exkluderades de företag som saknar redovisningsdata vilket efter bortfallet 

gjorde att urvalet resulterade i 525 företag enligt tabellen nedan. 

 

Data Beskrivning Urval i studien 

Publika bolag i Datastream Antal företag med data  5 184 st 

Innehar TRESG poäng alla 

perioder 

3464 företag saknar TRESG poäng under 

något/några perioder och exkluderades ur urvalet 

1 720 st 

ROA 1003 företag saknar data för ROA under något/några 

perioder och exkluderas ur urvalet 

717 st 

ROE 18 företag saknar data för ROE under något/några 

perioder och exkluderas ur urvalet 

699 st 

Tobin’s Q 48 företag saknar redovisningsdata för någon/några 

perioder och exkluderas ur urvalet 

651 st 

Långfristiga skulder 126 företag saknar redovisningsdata för 

någon/några perioder och exkluderas ur urvalet 

525 st 

Tabell 3. Urvalsbeskrivning 

  

3.3 Operationalisering  

För att lyckas med att få ett mätbart resultat på det efterforskade konceptet måste detta 

operationaliseras. Det innebär att utformning av mått sker på de begrepp som ska efterforskas som 

ett steg i den kvantitativa forskningsprocessen skriver Saunders et al. (2012). Vidare beskriver även 

Bryman och Bell (2013) att operationalisering innebär en beskrivning av de tillvägagångssätt som 

tillämpats för att få fram den typ av fakta som forskaren är ute efter, genom möjliggörandet av 

kvantitativa mätningar. 
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Då vårt syfte med studien är att efterforska om bolag som idkar autentiskt CSR erhåller en större 

lönsamhet än bolag som inte gör det, har vi i föreliggande studie mätt autenticitet utifrån flera olika 

begrepp. Med hjälp av måttet kurtosis har vi mätt hur konsekventa bolagen är med sin CSR-satsning, 

genom att utse två gränsbelopp. Gränsvärdena för kurtosis har vi satt till -1,2 < k > 1,2, i enlighet med 

Ho och Yu (2015). Därefter har vi mätt konsekvens utifrån bolag som aldrig fallit från den övre 

gränsen till den lägre och bolag som fallit någon gång från den övre gränsen till den lägre gränsen 

anses då vara inkonsekventa. Vi har även att mätt autenticitet utifrån om bolaget haft kontroverser 

som skadar förtroendet genom variabeln “controversies” som vi hämtat från Thomson Reuters 

Datastream. Vidare har vi mätt autenticitet genom att se om bolagen har en CSR-kommitté som då 

jobbar engagerat med CSR-arbete, huruvida företaget har CSR-rapportering och har externa revisorer 

som granskar denna rapportering. Även dessa variabler har vi hämtat från Thomson Reuters 

Datastream. Vi har även utformat oberoende-, beroende- och kontrollvariabler för att kunna besvara 

vårt syfte.  

 

3.3.1 Mäta den oberoende variabeln CSP  

CSP används ofta som mått på företags sociala ansvarstagande då CSR, som vi tidigare nämnt, inte 

är en kvantitativ variabel skriver Carroll (1979). Tidigare forskning har fokuserat och använt sig av 

hållbarhetsindex för att beräkna CSP-betyget som har publicerats på diverse databaser. I vår studie 

har vi utgått från Thomson Reuters ESG-index, som vi beskrivit närmare under delkapitel 2.2, för att 

mäta hållbarheten. Detta eftersom det är en av de mest omfattade, avseende ESG-databaser, i världen 

(Thomson Reuters ESG Scores, 2017). Thomson Reuters ESG-betyg mäter hur företagets presterar 

inom miljö, samhälle och bolagsstyrning med hjälp av en automatiserad modell, vilket gör processen 

transparent och fri från subjektivitet och dolda beräkningar. ESG-betyget beräknas med hjälp av två 

ESG-poäng som av 400 mätvärden inom 10 områden väljs de 178 mest relevanta ut för en 

övergripande bedömning av företaget och beräkning av poäng. De olika kategorierna framgår av figur 

4 nedan. För att beräkna den totala Thomson Reuters ESG-poängen grupperas och viktas de olika 

mätvärdena vilket leder fram till det slutliga ESG-betyget. Fördelningen per område, indikatorer och 

vikt framgår av tabell 4. 
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Figur 4. ESG-betyg (Thomson Reuters ESG Scores For Public Companies, 2017) 

 

Tabell 4. ESG-score (Thomson Reuters ESG Score, 2017) 

 

I tabell 5, vilken illustreras nedan, framgår ESG-betygen och dess gränser. Som vi beskrivit ovan i 

delkapitel 2.2 har databasen fler än 400 olika mätvärden som omvandlas till dels ett ESG-betyg 

mellan 0 till 1, dels ett bokstavsbetyg som sträcker sig mellan D- till A+ (Thomson Reuters ESG 

Score, 2017).  

 



 

31 

 

 

Tabell 5. ESG-score (Thomson Reuters ESG Score, 2017) 

 

3.3.2 Mäta den oberoende variabeln autentisk CSP  

Mazutis och Slawinski (2015) beskriver autenticitet ur flera olika perspektiv samt Skilton och Purdy 

(2017) förklarar att vad som uppfattas som autentisk CSR beror på i vilket sammanhang 

undersökningen är gjord. Michelon et al. (2013) beskriver hur mätningar av strategisk CSR ur olika 

perspektiv resulterat i varierande resultat. Även Hillman och Keim (2001) samt Callan och Thomas 

(2009) har konstaterat att olika typer CSR har större betydelse för det finansiella resultatet än andra. 

Vi har därför valt att studera autentisk CSR ur flera perspektiv som beskrivs nedan.  

 

Walumbwa et al. (2008) kopplar autenticitet till konsekventa och principfasta handlingar, något som 

även Tang et al. (2012) beskriver. Att ta ett uppehåll i ett långvarigt engagemang kan påverka 

företagets förmåga att tillvarata den kunskap som förvärvats menar Tang et al. (2012) och framhåller 

vikten av ett konsekvent agerande, varför vi har valt konsekvens som ett perspektiv. Kurtosis är ett 

mått som används i tidigare studier för att mäta konsekvens över flera år (Vermeulen & Barkema, 

2002), med normalfördelningen 1,2 (Ho & Yu, 2015). Vi har beräknat ESG-betygets kurtosis över 

tio år och bedömt att företag vars kurtosis för ESG-betyget ligger mellan < -1,2 och > +1,2 är 

konsekventa i sitt CSR-arbete och övriga inkonsekventa. Kurtosis beräknas enligt formeln utvecklad 

av Vermeulen och Barkema (2002): 
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Formel 1: Kurtosis = k = {
𝑛(𝑛+1)

(𝑛−1)(𝑛−2)(𝑛−3)
∑ (

𝑥𝑖−�̅�

𝜎
)

4

} −
3(𝑛−1)2

(𝑛−2)(𝑛−3)
 

 

�̅�  = Medelvärde för ESG-betyg 

𝑥𝑖  = Förändring i ESG-betyg i år 

σ = Standardavvikelse i ESG-betyg 

n  = Antal observationer 

 

Autentiskt arbete med CSR innebär också enligt Tang et al. (2012) att CSR-arbetet ska ha en strategi 

som är långsiktig, vilket stämmer med hur Walumbwa et al. (2008) definierar autenticitet. Vi har 

därför valt att undersöka de företag som har en CSR-kommitté, har CSR-rapportering och anlitar en 

extern revisor för granskning av CSR-rapporterna under alla tio år som autentiska. Vi har gett de 

företag som kan betraktas som autentiska värdet 1 och övriga värdet 0 för att på så vis kunna analysera 

om det finns någon skillnad i finansiell prestation mellan autentiska företag och opportunistiska 

företag för var och en av de olika synsätten av autenticitet.  

 

Vi har även valt att se om det finns ett samband mellan ett företags kontroverser och finansiella 

prestation genom att använda ESG Controversies Category. ESG Controversies Category beräknas 

utifrån 23 kontroverser inom miljö, samhälle och bolagsstyrning vilket framgår av tabellen nedan och 

mäter ett företags exponering för negativa händelser i globala medier (Thomson Reuters ESG Scores, 

2017). Om en skandal inträffar under året och företaget straffas för det så minskas poängen och 

betyget och kan påverka betyget under flera år, till följd av nya händelser kopplade till skandalen 

såsom rättegångar, pågående tvister om lagstiftning eller böter (Thomson Reuters ESG Scores, 2017). 

Brunton et al. (2017) menar att företags förmåga att “walk the walk” har en tydlig koppling till 

autenticitet och vi har valt att mäta hur företagens poäng för kontroverser förhåller sig till övriga 

företag som ingår i studien. Som gränsvärde har vi använt 75 % av medianen för de företag som ingår 

i studien för respektive år och de som ligger över gränsvärdet har fått värdet 1 för respektive år. För 

att mäta företagets långsiktiga hantering av kontroverser får företagets betyg inte minska under de år 

som studien omfattar för de ska anses ha höga poäng i jämförelsen.  
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Tabell 6. Controversy Measures (Thomson Reuters ESG Scores, 2017) 

 

3.3.3 Mäta den beroende variabeln CFP 

I vår studie har vi utgått från två huvudsakliga mått för att mäta CFP, vilka innefattar företagens 

lönsamhet och dess marknadsvärde. Marknadsvärdet hos företagen mäts utifrån Tobin’s Q, vilket 

togs fram av Tobin (1969). Måttet benämns som Q-värdet och beräkning görs genom nedanstående 

formel 2. Tobin’s Q innebär en kombination av inre och yttre redovisningsmått som anger företagens 

marknadsvärde på det egna kapitalet dividerat med totala tillgångar i företaget. Formeln har använts 

i tidigare forskning vid beräkning av företags marknadsvärde och finansiell prestation av bland annat 

Belu och Manescu (2013). Vidare definierar Chung och Pruitt (1994) Tobin’s Q som relationen 
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mellan marknadsvärdet och återanskaffningsvärdet för företagens tillgångar. Om Q-värdet antar ett 

värde mellan 0 och 1 indikerar detta att investeringar är lönsamma medan värden som överstiger 1 

indikerar att bolaget är övervärderat (Bolton, Chen & Wang, 2011). Desto högre Q-värde ett bolag 

har desto bättre indikator på att företaget är en bra tillgång att investera i menar Chung och Pruitt 

(1994). Formeln för Tobin’s Q som används i den här studien är följande:  

 

Formel 2: Tobin’s Q= 
(𝑏ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 + 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟)

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

 

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

 

Måttet på företagens lönsamhet mäts i föreliggande studie utifrån avkastning på totalt kapital, ROA, 

vilket beräknas som företagens nettoresultat dividerat med totala tillgångar, se formel 3 nedan. 

Nyckeltalet anger hur många procent av varje investerad krona som genererar vinst för företagen, 

vilket beskrivs av Gallo (2016). Genom nyckeltalet ROA ges en indikation av huruvida lönsamt ett 

företag är i förhållande till dess tillgångar.  

 

Formel 3: ROA = 
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Företagens lönsamhet mäts även utifrån avkastning till företagens ägare, ROE, vilket beräknas som 

nettoresultat dividerat med eget kapital, se formel 4 nedan. Nyckeltalet anger hur mycket av varje 

krona i vinst som ett företag genererar med varje krona av det egna kapitalet.  

  

Formel 4: ROE = 
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

3.3.4 Kontrollvariabler  

Vi har, i enlighet med tidigare forskning, valt storlek, sektortillhörighet och finansiell risk som 

kontrollvariabler, då dessa variabler är vanligt förekommande vid studerande av relationen mellan 

CSP och CFP (Margolis & Walsh, 2003). Kontrollvariabler tillämpas för att kunna säkerställa 

resultatet, där både de beroende och oberoende variablerna kontrolleras, skriver Margolis och Walsh 

(2003).  
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Mahoney och Roberts (2007) skriver att storlek som kontrollvariabel ofta används utifrån företagens 

totala tillgångar, vilket även bekräftas av Tang et al. (2012). Vidare skriver Tang et al. (2012) att 

större företag tenderar att investera mer i CSR kontra mindre företag, vilket innebär att storleken på 

företag är av betydelse. I föreliggande studie har storleken på företagen beräknats enligt följande 

formel.  

  

Formel 5: företagets storlek = totala tillgångar 

 

Tidigare forskning har även visat att bolagens sektortillhörighet haft en påverkan på företagens CFP 

och CSP (Waddock & Graves, 1997; Tang et al., 2012) varför vi valt att inkludera sektortillhörighet 

som kontrollvariabel i föreliggande studie. Vi har valt att utgå från GICS (Global Industry 

Classification Standard) sektorfördelning då olika sektorer har olika förutsättningar. Sektorerna har, 

enligt Mahoney och Roberts (2007) verkat som så kallade dummyvariabler i regressionsanalyserna, 

vilket innebär att sektorerna delas i två grupper, i detta fall kodas sektorerna med värden från 0 till 1. 

Detta för att sektorerna ska kunna användas som kvalitativa variabler i regressionsanalyser. Djurfeldt 

och Barnmark (2009) skriver att en referenskategori för dummyvariabler måste väljas i en 

regressionsanalys, för att kunna möjliggöra jämförelse. I vår studie har utilities använts som 

referenskategori. Sektorerna i studien har definieras enligt nedanstående formel.  

 

  

Formel 6: Sektor = Sektorindelning utifrån GICS 
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GICS Sektor Namn GICS-kod Antal företag % 

Energy (energi) 1000-1499 52 10 

Materials (material) 1500-1999 60 11 

Industrials (industri) 2000-2499 102 19 

Consumer Discretionary (sällanköp) 2500-2999 83 16 

Consumer Staples (dagligvaror) 3000-3499 51 10 

Health Care (hälsovård) 3500-3999 46 9 

Financials (finans) 4000-4499 19 4 

Information Technology (IT) 4500-4999 34 6 

Telecommunication Services (Telekom) 5000-5499 17 3 

Utilities (kraftförsörjning) 5500-5999 31 6 

Real Estate (fastighet) 6000-6499 30 6 

Totalt 1000-6499 525 100 

Tabell 7. Sektorindelning utifrån GICS 

 

En sista kontrollvariabel som vi använt oss av är risk, vilket spelar en betydande roll för företagens 

långfristiga skulder skriver Callan och Thomas (2009). Vidare skriver Waddock och Graves (1997) 

samt McWilliams och Siegel (2000) att risk kan mätas utifrån samspel mellan totala tillgångar och 

långfristiga skulder. Företagens risk har i föreliggande studie definieras enligt följande.  

  

Formel 7: Risk = Långfristiga skulder/totala tillgångar 

 

3.4 Valda analysmetoder i denna studie  

I föreliggande studie har vi valt att använda oss av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package of 

Social Sciences) för att analysera vår data, vilket går i enlighet med Bryman och Bell’s (2013) 

rekommendation avseende analysering av data. Inledningsvis har vi analyserat deskriptiva data för 

att få en överblick över dess utfall. Sambandet mellan CSR och CFP samt autentisk CSR och CFP 
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har testats utifrån två hypoteser genom multipla regressionsanalyser som föregåtts av undersökning 

av några viktiga felkällor. De felkällor som kontrollerats är heteroskedasticitet, multikollinearitet, och 

autokorrelation. Vilka utförts via varianstestet ANOVA (Analysis of Variance) och Pearsons 

korrelationstest, som beskrivs nedan följt av en presentation av den multipla regressionsanalysen. 

 

3.4.1 Beskrivande statistik 

För att nå vårt syfte med studien krävs undersökning av diverse samband mellan olika variabler. Vi 

har därför, som ett första steg, i föreliggande studie analyserat och beräknat variablernas medelvärde, 

standardavvikelse, minimumvärde samt maximumvärde, vilket McWilliams och Siegel (2001) 

skriver är ett lämpligt tillvägagångssätt vid en kvantitativ analys. Medelvärdet (md) är genomsnittet 

för observationerna och standardavvikelsen (s) är spridningen kring medelvärdet, vilket beräknas för 

att upptäcka extremvärden menar Stock och Watson (2014). 

 

Formel 8: md = 𝑥 =  
𝛴𝑥

𝑛
 

Formel 9: s = 
√𝛴(𝑥−𝑥) 2

𝑛−1
 

 

3.4.2 Pearsons korrelation 

Vi har även valt att tillämpa Pearson korrelationstest vilken beräknar korrelationen mellan två 

variabler för att se dess samverkan (Burja & Mărginean, 2014). Utfallet av testet, 

korrelationskoefficienten (r), antar ett värde mellan -1 och 1. Desto närmare 1 

korrelationskoefficienten antar, ju starkare är variablernas samband med varandra menar 

Wiedermann och Hagmann (2016), det finns inget samband mellan variablerna om 

korrelationskoefficienten antar värdet 0. I tabellen nedan visas korrelationskoefficientens värden i 

förhållande till variablernas samband (Burja & Mărginean, 2014).  
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Korrelationskoefficientens värde Variablernas samband 

0 - 0,2 Ingen korrelation/väldigt svag korrelation 

0,2 - 0,4 Svag korrelation 

0,4 - 0,6 Trolig korrelation 

0,6 - 0,8 Hög korrelation 

0,8 - 1 Väldigt hög korrelation 

Tabell 8. Korrelationskoefficientens värde och variablernas samband (Buja & Mărginean, 2014) 

 

Då vi i föreliggande studie har författat två huvudhypoteser som ska förkastas eller bekräftas görs 

detta, enligt Bryman och Bell (2013), genom en prövning av hypoteserna utifrån ett signifikanstest. 

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att en nollhypotes och en alternativhypotes utformas för att 

möjliggöra en statistisk kontroll. Därefter testas hypoteserna och kan sedan förkastas eller bekräftas 

utifrån vald signifikansnivå. Enligt Bryman och Bell (2013) är signifikansnivå den risknivå som 

accepteras för att dra slutsatsen om det finns ett samband i populationen eller ej. Bryman och Bell 

(2013) menar att det finns en risk i att dra en felaktig slutsats om en hög signifikansnivå accepteras. 

Vi har därför valt att använda oss av signifikansnivå på 5 %, vilket även Bryman och Bell (2013) 

uttrycker är nivån som är högst accepterande inom samhällsvetenskap.  

3.4.3 Multikollinearitet 

Utfallet vid en multipel regressionsanalys kan påverkas om två eller fler av de oberoende variablerna 

är starkt korrelerade, vilket benämns som multikollinearitet enligt Studenmund (2006). Om 

multikollinearitet inte beaktas kan resultaten bli felaktiga och därigenom misstolkas. För att undvika 

denna problematik har vi kontrollerat genom att använda oss utav den kollinesaritetsdiagnosen som 

återfinns i SPSS, nämligen Variance Inflation Factor (VIF). Enligt tidigare forskning finns inga 

entydiga svar kring vilket nivå som krävs för att konstatera att multikollinearitet föreligger där vissa 

forskare menar att värdet ska överstiga 10 (Andersson, Jorner & Ågren, 2007) medan andra menar 

att med ett värde över 2,5 uppstår problematik (Djurfeldt & Barmark, 2009). Genom att testa samtliga 

oberoende variabler genom ett VIF-test har vi kunnat konstatera att ingen multikollinearitet 

förekommer då värdet på dessa variabler uppgick till mellan 1,100 och 2,067. 
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3.4.4 Heteroskedasticitet 

Ett annat problem som omskrivs vid en regressionsanalys är när spridningen av residualerna är ojämn, 

vilket benämns heteroskedasticitet enligt Djurfeldt och Barmark (2009). Detta innebär att när värdet 

på den oberoende variabeln varierar, förändras den oförklarade variationen även i den beroende 

variabeln varför Djurfeldt och Barmark (2009) menar att det därför kan bli svårt att hitta det samband 

som eftersöks. Vi har därför i vår studie valt att räkna utifrån ett minimum-maximum värde som 

ligger inom tre standardavvikelser från medianen med hjälp av SPSS.  

 

3.4.5 Autokorrelation och Durbin-Watson test  

Förekomsten av autokorrelation innebär att en variabel är beroende av föregående variabel, vilket 

ofta är fallet för tidsserier, som kan mätas via kovariansen mellan residualerna. Autokorrelation kan 

skapa problem i form av felaktiga resultat vid genomförandet av en regressionsanalys och bör därför 

kontrolleras, i annat fall kan regressionen behöva göras om (Chatterjee & Hadi, 2012). För att 

undersöka förekomsten av autokorrelation i studien används Durbin-Watson testet. 

 

Durbin-Watson testet undersöker om det finns något samband mellan regressionens residualer, för att 

ingen autokorrelation ska förekomma ska residualernas korrelation vara noll. Resultatet i Durbin-

Watson testet går i en skala mellan 0 och 4, när låga värden påvisar en positiv autokorrelation och ett 

värde som närmar sig 4 innebär en negativ autokorrelation. Värden som närmar sig 2 utgör en 

indikation på att autokorrelation saknas (Chatterjee & Simonoff, 2013). Vi har använt oss av SPSS 

för att undersöka autokorreleatonen och huruvida värdet för Durbin-Watson var kritiska för denna 

studie. Värdet för Durbin-Watson befann sig nära 2, vilket beskriver att studiens urval saknar 

autokorrelation. 

 

3.4.6 Multipel regressionsanalys  

Då vi har fler variabler som kan påverka sambandet är en multipel regressionsanalys aktuell skriver 

Bryman och Bell (2013), vilken är en analys som utförs på tre eller fler variabler. Multipla 

regressionsanalyser har tidigare använts i liknande studier (Waddock & Graves, 1997; McWilliams 

& Siegel, 2000). Eftersom den multipla regressionsanalysen kan hantera flera variabler samtidigt kan 

den beroende variabeln, y, ses som en funktion av ett intercept, 𝛼, och flera olika oberoende variabler. 

Genom denna metod ökar sannolikheten att finna det linjära sambandet. De Veaux, Velleman och 

Bock (2012) menar att en multipel regressionsanalys kan beskrivas som en statistisk process för att 

uppskatta förhållandet mellan två variabler som kan förklaras med nedanstående modell: 
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Formel 10: 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠 =  𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑡 + 𝛽2𝑥2𝑡+. . . 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑡 + 𝜀  

Där  

𝑦 = beroende variabel 𝑥 = oberoende variabel 

𝑡 = tecken för observationerna 𝑘 = antalet oberoende variabler 

𝛽 = modellens koefficienter e = residual  

 

I vår studie har vi beräknat multipel regressionsanalys enligt följande.  

  

Formel 11:Multipel regressionsanalys för utfall i ROA som mått för CFP  

ROA=α + β1CSPi + β2Autentisk CSRi + β3Riski + β4Storleki + Branschdummyi + ei 

 

Formel 12: Multipel regressionsanalys för utfall i ROE som mått för CFP  

ROE=α + β1CSPi + β2Autentisk CSRi + β3Riski + β4Storleki + Branschdummyi + ei 

  

Formel 13: Multipel regressionsanalys för utfall i Tobin’s Q som mått för CFP 

Tobin’s Q=α+β1CSPi+β2Autentisk CSRi+β3Riski+β4Storleki+Branschdummyi+ei 
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Där 

ROA = Genomsnittlig avkastning på totala tillgångar, mått (a) för CFP 

ROE = Genomsnittlig avkastning på eget kapital, mått (b) för CFP 

Tobin’s Q = Mått för relationen mellan marknadsvärde och bokfört värde 

α = Koefficient som representerar regressionens intercept 

β = Förklaringsvariabel för utfallet för ROA, ROE och Tobin’s Q 

CSP = Betyg på ESG 

Autentisk CSR baserat på; 

● konsekvens 

● CSR-kommité 

● CSR-rapportering 

● extern revisor av 

hållbarhetsrapporter 

● poäng för kontroverser 

= Dummyvariabel för om det finns en autentisk CSR, 1 för ja och 0 för nej 

Storlek = Totala tillgångar för bolagen, logaritmerat (log10) 

Risk = Relationen mellan långfristiga skulder och totala tillgångar 

Branschdummy = Dummyvariabel för branschtillhörighet, 1 för ja och 0 för nej 

 

3.5 Kvalitetskriterier  

För att bedöma kvalitén i forskningen utgör kvalitetskriterier centrala begrepp enligt Saunders et al. 

(2012). Enligt Bryman och Bell (2013) utgör reliabilitet, replikerbarhet och validitet de viktigaste 

kriterierna. Saunders et al. (2012) menar att reliabilitet och validitet är de som bäst kan pröva om en 

studie är trovärdig och tillförlitlig, om data i studien är pålitlig och även om det går att styrka och 

generalisera forskningsresultaten. I de följande avsnitten kommer vi att diskutera de olika begreppen. 

 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är det kriterium som beskriver hur tillförlitlig en studie är. En studie 

med god reliabilitet kännetecknas av att resultaten ej är slumpmässiga eller tillfälliga och om studien 

upprepas ska den då generera ett liknande resultat enligt Bryman och Bell (2013). Saunders et al. 

(2012) beskriver att reliabilitet innebär en strävan att försöka minska fel i en undersökning för att en 

utomstående forskare ska kunna följa en studie och sedan göra denna studie på nytt med samma utfall. 
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Metoden för en studie bör därför vara oberoende av vem som gör undersökningen och de enheter som 

undersökts enligt Smith (2003), vilket även bekräftas av Saunders et al. (2012).  

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att de mått som används i forskningen bör hålla hög stabilitet för 

att stärka reliabiliteten, med stabilitet avses att de index och skalor som används inte ska påverkas 

över tid eller på grund av tillfälligheter utan spegla verkligheten på ett trovärdigt sätt. Vår studie 

baseras på data som bygger på rapporterad data hämtad från Thomson Reuters Datastream vilket 

innebär att resultatet bör bli detsamma om annan forskare gör en liknande studie.  

 

Studiens metod har beskrivits noga vilket enligt Saunders et al. (2012) innebär att fel förminskats och 

att metoden kan användas av en annan forskare för att få samma resultat, vilket följer Smith’s (2003) 

resonemang om att metoden ska vara oberoende av forskare och enheter. Genom att beskriva och 

definiera de olika begrepp och mått som används följer studien även Bryman och Bell’s (2013) 

beskrivning av reliabilitet som “måtten och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet”. Baserat på 

ovanstående anser vi att studien har hög reliabilitet. 

 

3.5.2 Replikerbarhet  

Replikerbarhet innebär enligt Smith (2003) samt Bryman och Bell (2013) möjligheten för andra 

forskare att upprepa studien och få liknande resultat. För att det ska vara möjligt att replikera studien 

krävs att forskningens tillvägagångssätt beskrivs på ett detaljerat och tydligt sätt, menar Smith (2003). 

Vi har använt oss av data från databasen Thomson Reuters Datastream, som innehåller offentlig 

sekundärdata, för att samla in data till vår studie.  

 

För att studien ska vara replikerbar krävs enligt Bryman och Bell (2013) en beskrivning av de 

finansiella nyckeltal som har använts och hur de har beräknats, vilket återfinns i delkapitel 2.3. 

Studiens tillvägagångssätt är utförligt beskrivet i operationaliseringen och källhänvisning med 

tillhörande källförteckning återfinns i referenslistan. Vi anser därmed att föreliggande studies 

replikerbarhet är hög och att en replikering bör därför vara enkel att genomföra. 

 

3.5.3 Validitet  

För att en studie ska vara trovärdig är det viktig att arbetet har hög validitet, vilket handlar om 

huruvida studien mäter det som den utger sig för att mäta (Bryman & Bell, 2013; Smith, 2003). 
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Bryman och Bell (2013) förklarar att validitet kan delas upp i tre olika kategorier, begreppsvaliditet 

samt intern och extern validitet. 

 

Begreppsvaliditet kontrollerar om de mått som används speglar det som studien avser att undersöka 

och används främst i kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012). Om måtten 

inte överensstämmer med vad som efterfrågas i studien kan resultatet ifrågasättas menar Bryman och 

Bell (2013). Enligt Smith (2003) krävs att flera källor stärker begreppen för att en studie ska kunna 

anses ha en stark begreppsvaliditet. I teoridelen diskuteras begreppen CSR, CFP och autentisk CSR 

för att beskriva skillnader och förklara vilken definition vi förhåller oss till i arbetet. Dessa begrepp 

är centrala för studien och vi menar att det därför är viktigt att förtydliga vilken definition studien 

utgår ifrån. Tidigare forskning har varit vägledande vid val av såväl variabler som använda begrepp. 

 

Den interna validiteten beskriver det kausala sambandet mellan två eller flera variabler enligt Bryman 

och Bell (2013). Det kausala sambandet beskriver om variationer i den beroende variabeln orsakas 

av den oberoende variabeln (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012; Smith, 2003). Då studiens 

syfte är att undersöka huruvida autentisk CSR leder till större lönsamhet än opportunistisk CSR, krävs 

att variablerna kontrolleras och att de mått som använts stämmer överens med verkligheten. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är det viktigt att forskaren kontrollerar om en variabel påverkar en annan, så 

att variablerna speglar verkligheten. 

 

Extern validitet kan beskrivas som möjlighet att generalisera studiens resultat till andra grupper och 

situationer, en annan kontext, än de som undersöktes (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012; 

Smith, 2003). Enligt Bryman och Bell (2013) finns ett stort intresse hos kvantitativa forskare om att 

generalisera resultatet, varför de är noga med att skapa representativa urval. Vår studie utgår ifrån en 

bred kontext där de mått och resultat som framkommit kan generaliseras till populationen då de 

resultat som vi funnit inte ansetts vara snedvridna. 

 

3.6 Källkritik 

För att ge läsaren möjlighet till att själv granska studiens äkthet är det av stor vikt att ha en god 

källhänvisning skriver Eriksson och Hultman (2014). Genomgående i vår studie har vi använt oss av 

referenssystemet APA och samtliga källor återfinns i källförteckningen, för att läsaren själv ska ha 

möjlighet att söka upp och granska den aktuella källan. Vi har även i vår studie aktivt kontrollerat 

källans äkthet och varit källkritiska, vilket är av stor vikt enligt Eriksson och Hultman (2014). Vi har 

i vårt sökande av vetenskapliga artiklar haft som krav att dessa ska vara granskade av akademiker 

med expertiskunskap inom området som artikeln behandlar, en så kallad peer-reviewed artikel. 
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Vidare är även övervägande del av tidskrifterna som publicerat artiklarna som vi använt oss utav 

rankade avseende dess kvalité i guiden the Association of Business Schools Academic Journal Guide 

2015 (ABS, 2015).  

 

Vi har även haft i åtanke att använda oss av originalkällor vid refererande, vilket Bryman och Bell 

(2013) skriver är mer betydelsefulla än andrahandskällor då dessa kan vara vilseledande eller ha 

misstolkats. Vi har därför, i denna studie, genomgående sökt efter originalkällan till dess utsaga. 

 

3.7 Metodkritik  

Den kvantitativa forskningsmetoden kritiseras emellanåt då de mätningar som görs ofta speglar en 

felaktig bild av dess riktighet och precision gentemot verkligheten, då mätningarna ofta utgör en 

känsla av att vara mer exakta än vad de faktiskt är, skriver Bryman och Bell (2013). Genom att vi 

redogjort för definitionen och innehållet i de begrepp som vi använt oss utav stärker detta studiens 

validitet. Bryman och Bell (2013) menar att validiteten stärks om verkligheten speglas på ett korrekt 

sätt, vilket därigenom definieras som trovärdig. Dock belyser Bryman och Bell (2013), trots prövande 

av kvantitativa studier kan dessa anses bristfälliga då vissa mått upprättas enbart för mätningens skull.  

 

En skiljaktighet mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi är att den kvantitativa 

datainsamlingen kräver bearbetning, skriver Saunders et al. (2012). Vidare menar Saunders et al. 

(2012) för att få kvantitativa data användbart behöver analyser utföras med statistik och diagram som 

hjälpmedel för att ha möjlighet att omvandlas till information, då data i sin ursprungliga form är 

obrukbar.  

 

Bryman och Bell (2013) nämner även att kvantitativ data i form av enkäter eller undersökningar kan 

i viss mån ge utrymme till subjektiv tolkning utifrån hur frågorna ställts i undersökningen. Men då vi 

valt att utgå från sekundärdata har denna fallgrop inte fått något utrymme i föreliggande studie. Dock 

är vi medvetna om de brister som föreligger genom användning av sekundärdata, i form av kontroll 

av kvaliteten, som Saunders et al. (2012) diskuterar, vilket vi även nämnt tidigare i studien. Saunders 

et al. (2012) samt Bryman och Bell (2013) belyser också vikten av vaksamhet vid kombination av 

olika uppsättningar av sekundärdata då denna kan över tid förändras. Genom att definitioner som 

sekundärdata bygger på kan förändras över tiden innebär detta även, enligt Bryman och Bell (2013), 

att reliabiliteten i studien kan påverkas.  

 

Vi har i vår studie inhämtat sekundärdata från Thomson Reuters databas som därefter analyserats. 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns flera fördelar med sekundäranalyser av data, framförallt 
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för studenter. Bland fördelarna nämns tillgång till en stor mängd kvalitativ data av hög kvalitet, vilket 

frigör tid till analyser, då insamling av data annars brukar ta lång tid. Användandet av sekundärdata 

kan även innebära vissa begränsningar enligt Bryman och Bell (2013) och nämner datamängdens 

komplexitet, kontroll över datamängden, avsaknad av nyckelvariabler och den tid det tar för forskaren 

att sätta sig in i materialet. 
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4. Resultat 

I detta kapitel redogör vi för resultatet för den empiriska undersökningen. Kapitlet inleds med att vi 

uppger den beskrivande statistiken som undersökningen genererat för att sedan avslutas med en 

beskrivning av de korrelations- och regressionsanalyser som ligger till grund för studiens resultat.  

 

4.1 Deskriptiv statistik  

I tabell 9-15 nedan visas den deskriptiva statistiken av samtliga variabler som tillämpats i studien för 

att undersöka om autentiskt CSR idkar bättre finansiella resultat kontra opportunistiskt CSR. Först 

presenteras den deskriptiva statistiken för CSR och CSP och därefter följer den deskriptiva statistiken 

för autentisk CSR, uppdelat efter de olika förhållningssätten till autenticitet. Tabellerna visar statistik 

för de beroende variablerna; ROA, ROE och Tobin’s Q, samt den oberoende variabeln CSP. Även 

kontrollvariablerna risk och storlek framgår ur tabellerna.  

 

4.1.1 CSR och finansiell prestation  

I tabell 9 kan vi urskilja att medelvärdet och standardavvikelsen för ROA och ROE är positiva värden. 

ROA visar att medelvärdet för företagens avkastning på totala tillgångar för 5250 observationer 

uppgår till 6,53 % med en variation på 4,91 %. ROE anger medelvärdet för företagens avkastning på 

eget kapital, det vill säga avkastningen till aktieägarna, vilket uppgår till 15,73 % med en 

standardavvikelse om 48,73 %. ROE har enligt tabellen nedan det högsta medelvärdet och 

standardavvikelsen. Vidare antar Tobin’s Q ett värde om 1,41, eftersom värdet överstiger 1 ses det 

genomsnittliga medelvärdet för bolagens som övervärderade då företagens investeringar inte är 

lönsamma. Standardavvikelsen för Tobin’s Q uppgår till 0,82 vilket indikerar att det finns en variation 

mellan marknadsvärdet på de observerade företagen. CSP antar medelvärdet 0,62 med en variation 

om 0,14 vilket översätts till ESG-betyget B. Medelvärdet och standardavvikelsen för företagens 

finansiella risk framgår av variabeln “risk” vilken uppgår till 0,22 % respektive 0,12 %. Företagens 

genomsnittliga storlek uppgår till 1,10. 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Tabell 9. Deskriptiv statistik för hela urvalet 

Variabel N företag Medelvärde Standardavvikelse Min. Max 

ROA 525 6,5280 4,9123 -46,2790 29,2854 

ROE 525 15,7257 48,7274 -841,5300 306,2270 

Tobin’s Q 525 1,4087 0,8167 0,1190 6,1651 

CSP 525 0,6189 0,1397 0,2038 0,9246 

Storlek 525 1,1009 0,0536 0,9710 1,2430 

Risk 525 0,2250 0,1230 0,0010 0,7233 

Tabell 9. Deskriptiv statistik 

N anger studiens bolag i antal för respektive variabel. Medelvärde beskriver variablernas genomsnittliga medelvärde och 

standardavvikelse visar genomsnittlig standardavvikelse hos variablerna. Min och Max beskriver variablernas minimum- 

och maximumvärde. ROA representerar bolagens genomsnittliga avkastning på totala tillgångar medan bolagens 

genomsnittliga avkastning på eget kapital anges av variabeln ROE. Tobin’s Q visar indikationen för bolagens benägenhet 

till investeringar genom beräkning av bolagens genomsnittliga mått på relation mellan bokfört värde och marknadsvärde. 

CSP beskriver det genomsnittliga ESG-betyget. Storlek visar det genomsnittliga måttet av totala tillgångar för bolagen, 

risk innefattar genomsnittliga mått för relationen mellan långfristiga skulder och bolagens totala tillgångar. För att 

förenkla hanteringen av värdena för storlek har talet logaritmeras (log10).  

 

4.1.2 Autentisk CSR och finansiell prestation fördelat per sektor 

I tabell 10 ser vi resultatet av deskriptiv statistik fördelat på de sektorer som ingår i studien. Genom 

tabellen kan vi utläsa att sektorn för industri är den största sektorn i urvalet med 102 (19 %) bolag 

medan telekomtjänster är den minsta sektorn innefattande 17 (3 %) bolag i studien. IT har det högsta 

medelvärdet för ROA medan den finansiella sektorn har den lägsta. Den finansiella sektorn har 

dessutom den högsta standardavvikelsen för ROA. Medelvärdet för ROE är sektorn för dagligvaror 

det högsta och fastigheter det lägsta. Värdet för Tobin’s Q överstiger 1 för 8 av 11 sektorer vilket 

innebär att dessa indikerar att vara olönsamma, medan värdet för Tobin’s Q understiger 1 och därför 

anses vara lönsam benägenhet till investering för sektorerna finansiell, fastighet och kraftförsörjning. 

Vidare kan vi utläsa att telekomtjänster däremot har den högsta genomsnittliga CSP-poängen medan 

sällanköpsvaror- och tjänster har den lägsta. Spridningen på CSP-poängen går från 0,5961 till 0,7022 

som genererar ett ESG-betyg från B till B+. Vi kan också konstatera att spridningen mellan ROA och 

ROE varierar brett mellan sektorerna, vilket även Waddock och Graves (1997) menade att det fanns 

tydliga skillnader mellan nyckeltalen i förhållande till sektorerna. Spridningen i resultatet tenderar i 

viss mån att även visa utstickande statistik för sektorer som inte innefattar så stor andel, vilket kan 
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förklaras genom att om ett bolag inom en sådan sektor genererar antingen en stor vinst eller stor 

förlust påverkas värdena för sektorerna i en omfattande grad kontra de sektorer med fler företag. 

 

Tabell 10. Deskriptiv statistik, indelning efter sektorer 

 N (%) ROA ROE TOBIN'S Q CSP STORLEK RISK 

  Medelvärde 

(std.avvikelse) 

Medelvärde 

(std.avvikelse) 

Medelvärde 

(std.avvikelse) 

Medelvärde 

(std.avvikelse) 

Medelvärde 

(std.avvikelse) 

Medelvärde 

(std.avvikelse) 

Industri 100 (19 %) 6,6667 (3,2578) 15,6600 (53,9219) 1,3360 (0,6055) 0,6069 (0,1283) 1,0902 (0,0444) 0,2107 (0,1,098) 

Hälsovård 46 (9 %) 8,5803 (6,7388) 21,0513 (20,8007) 1,9666 (1,2499) 0,6220 (0,1491) 1,0996 (0,0619) 0,2144 (0,0926) 

Infrastruktur 31 (6 %) 4,5168 (2,7067) 15,1753 (6,1535) 0,9456 (0,3326) 0,6457 (0,1303) 1,1437 (0,0476) 0,2862 (0,1107) 

Sällanköp 83 (16 %) 7,2503 (5,4380) 10,6696 (101,1651) 1,6028 (0,9764) 0,5961 (0,1403) 1,0880 (0,0515) 0,2556 (0,1415) 

Material 60 (11 %) 5,8322 (3,2195) 13,5518 (10,3438) 1,2905 

(0,*5948) 

0,6257 (0,1127) 1,0880 (0,0428) 0,2086 (0,1096) 

Dagligvaror 51 (10 %) 8,0234 (3,5967) 24,4075 (21,7137) 1,6597 (0,7725) 0,6440 (0,1385) 1,1080 (0,0527) 0,2123 (0,1188) 

Finans 19 (4 %) 0,8844 (11,7106) 14,886 (7,0509) 0,5959 (0,4981) 0,6182 (0,1417) 1,1384 (0,0648) 0,1018 (0,1290) 

IT 34 (6 %) 9,5771 (5,0916) 19,3756 (21,5989) 1,8361 (1,0154) 0,6085 (0,1862) 1,0850 (0,0492) 0,1835 (0,0985) 

Energi 52 (10 %) 5,5072 (2,9176) 15,0336 (25,0657) 1,2309 (0,3585) 0,6107 (0,1453) 1,1093 (0,0591) 0,2209 (0,1121) 

Telekom 17 (3 %) 6,3725 (2,6778) 20,0295 (9,5191) 1,2405 (0,3982) 0,7022 (0,1027) 1,1496 (0,0620) 0,3130 (0,0978) 

Fastighet 30 (6 %) 3,8149 (1,301) 7,0856 (3,6869) 0,9863 (0,5084) 0,6126 (0,1603) 1,0972 (0,0346) 0,2781 (0,1532) 

Tabell 10. Deskriptiv statistik, indelning efter sektorer 

Sektor anger vilken bransch företagen tillhör och n speglar hur många företag som finns i respektive sektor. Vidare anges 

medelvärdet (standardavvikelsen) för variablerna ROA, ROE, Tobin’s Q, CSP, storlek och slutligen risk. ROA visar 

genomsnittlig avkastning på totala tillgångar för varje sektor och ROE anger genomsnittlig avkastning på eget kapital. 

Tobin’s Q anger indikerar företagens benägenhet till investeringar genom måttet på relationen mellan marknadsvärde och 

bokfört värde. CSP beskriver det genomsnittliga ESG-betyget. Storlek visar det genomsnittliga måttet av totala tillgångar 

för bolagen och risk innefattar genomsnittliga mått för relationen mellan långfristiga skulder och bolagens totala 

tillgångar. För att förenkla hanteringen av värdena för storlek har talet logaritmeras (log10).  

 

4.1.3 Autentisk CSR (baserat på konsekvens) och finansiell prestation 

I tabell 11 framgår statistik för variablerna för de bolag som konsekvent idkar CSR och de bolag som 

är inkonsekventa. Konsekvensen mäts i denna tabell utifrån kurtosis där värden mellan -1,2 och +1,2 

indikerar på ett konsekvent arbete med CSR-aktiviteter och värden som understiger -1,2 eller 

överstiger +1,2 indikerar på inkonsekventa CSR-aktiviteter. Tabellen nedan visar att medelvärden för 
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ROA och Tobin’s Q är högre i de bolag som idkar inkonsekventa CSR-aktiviteter medan ROE visar 

bättre värden för de bolag som idkar CSR-aktiviteter konsekvent under en tioårsperiod. CSP visar ett 

bättre värde för bolag med inkonsekvent CSR och uppgår till 0,63 medan medelvärdet för bolag med 

konsekvent CSR uppgår till 0,61 vilket innebär att båda erhåller ESG-betyget B. Kontrollvariablerna 

risk presenterar ett högre medelvärde medan storlek presenterar ett lägre medelvärde för konsekventa 

CSR-aktiva bolag. Standardavvikelsen för risk antar ett lägre värde medan standardavvikelsen för 

storleken antar ett högre för de konsekventa bolagen. 

 

Tabell 11 Deskriptiv statistik för företag med konsekvent CSR (inkonsekvent CSR) 

Variabel N företag Medelvärde Standardavvikelse Min. Max 

ROA 324 (201) 6,3516 (6,8124) 5,3059 (4,1981) -46,2790 (-2,1576) 26,4020 (29,2845) 

ROE 324 (201) 18,7327 (10,8787) 24,9681 (71,9427) -70,5565 (-841,5300) 306,2270 (112,5440) 

Tobin’s Q 324 (201) 1,3922 (1,4354) 0,7794 (0,8748) 0,1190 (0,2454) 0,6651 (5,9006) 

CSP-betyg 324 (201) 0,6117 (0,6304) 0,1146 (0,1362) 0,2275 (0,8655) 0,9246 (0,8655) 

Storlek 324 (201) 1,100 (1,1025) 0,0557 (0,0502) 0,9780 (1,1025) 1,2390 (1,2430) 

Risk 324 (201) 0,2262 (0,2230) 0,1226 (0,1240) 0,0102 (0,2230) 0,7233 (0,6524) 

Tabell 11. Deskriptiv statistik, konsekvens som mått på autentiskt CSR 

N anger studiens bolag i antal för respektive variabel, där den första siffran representerar de bolag som har idkar 

konsekvens som mått på autentiskt CSR och den andra siffran representerar de bolag som idkar inkonsekvens som mått 

på autentiskt CSR. Medelvärde beskriver variablernas genomsnittliga medelvärde och standardavvikelse visar 

genomsnittlig standardavvikelse hos variablerna. ROA representerar bolagens genomsnittliga avkastning på totala 

tillgångar medan bolagens genomsnittliga avkastning på eget kapital anges av variabeln ROE. Tobin’s Q visar 

indikationen för bolagens benägenhet till investeringar genom beräkning av bolagens genomsnittliga mått på relation 

mellan bokfört värde och marknadsvärde. CSP beskriver det genomsnittliga ESG-betyget. Storlek visar det 

genomsnittliga måttet av totala tillgångar för bolagen och risk innefattar genomsnittliga mått för relationen mellan 

långfristiga skulder och bolagens totala tillgångar. För att förenkla hanteringen av värdena för storlek har talet 

logaritmeras (log10).  

 

4.1.4 Autentisk CSR (baserat på CSR-kommitté) och finansiell prestation 

Tabell 12 visar vilka värden variablerna antar om bolagen har CSR-kommitté eller inte. Ur tabellen 

framgår det att de beroende variablerna ROA och ROE antar ett bättre finansiellt värde då 

medelvärdet är högre för bolag med CSR-kommitté avseende ROA och ROE. Värdet för Tobin’s Q 

antar ett lägre medelvärde och således kommer närmare 1 som är gränsen för se om bolagen är 
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lönsamma eller inte. Standardavvikelsen är lägre på samtliga beroende variabler för de bolag som 

innehar en CSR-kommitté. Den oberoende variabeln CSP påvisar också högre medelvärden för bolag 

med CSR-kommitté vars medelvärde uppgår till 0,7 vilket motsvarar ESG-betyget B+, kontra bolag 

som inte har någon CSR-kommitté som uppnår ESG-betyget B med medelvärdet 0,59. Slutligen 

presenteras kontrollvariablerna risk och storlek i nedanstående tabell, där även dessa värden är högre 

för bolag med CSR-kommitté. 

 

Tabell 12 Deskriptiv statistik för företag med CSR-kommitté (utan CSR-kommitté) 

Variabel N företag Medelvärde Standardavvikelse Min. Max 

ROA 127 (398) 6,9004 (6,4092) 4,5291 (5,0281) -2,1576 (-46,2790) 29,2854 (26,4020) 

ROE 127 (398) 23,2569 (13,3225) 32,5697 (52,6622) -7,3026 (841,5300) 306,2270 (186,6699) 

Tobin’s Q 127 (398) 1,3560 (1,4256) 0,7564 (0,8353) 0,4963 (0,1190) 5,9006 (6,1651) 

CSP-betyg 127 (398) 0,6972 (0,5939) 0,0952 (0,1429) 0,4045 (0,2038) 0,8676 (0,9246) 

Storlek 127 (398) 1,1182 (1,0954) 0,0493 (0,0538) 1,010 (0,9710) 1,2390 (1,2430) 

Risk 127 (398) 0,2410 (0,2199) 0,1169 (0,1246) 0,0391 (0,0010) 0,619005 (0,7233) 

Tabell 12. Deskriptiv statistik, CSR-kommitté som mått på autentiskt CSR 

N anger studiens bolag i antal för respektive variabel, där den första siffran representerar de bolag som har CSR-kommitté 

för alla 10 år och den andra siffran representerar de bolag som inte har CSR-kommitté för alla år. Medelvärde beskriver 

variablernas genomsnittliga medelvärde och standardavvikelse visar genomsnittlig standardavvikelse hos variablerna. 

ROA representerar bolagens genomsnittliga avkastning på totala tillgångar medan bolagens genomsnittliga avkastning på 

eget kapital anges av variabeln ROE. Tobin’s Q visar indikationen för bolagens benägenhet till investeringar genom 

beräkning av bolagens genomsnittliga mått på relation mellan bokfört värde och marknadsvärde. CSP beskriver det 

genomsnittliga ESG-betyget. Storlek visar det genomsnittliga måttet av totala tillgångar för bolagen och risk innefattar 

genomsnittliga mått för relationen mellan långfristiga skulder och bolagens totala tillgångar. För att förenkla hanteringen 

av värdena för storlek har talet logaritmeras (log10).  

4.1.5 Autentisk CSR (baserat på CSR-rapportering) och finansiell prestation 

I tabell 13 presenteras statistik avseende huruvida variablerna påverkas av de bolag som har 

rapporterat om CSR under alla år som studien undersöker samt påverkan på variablerna för de bolag 

som inte har varit konsekventa i sitt rapporterande om CSR. Ur tabellen framgår det att värdena för 

ROA, ROE och Tobin’s Q är högre för bolag som inkonsekvent rapporterat om CSR kontra de bolag 

som rapporterat om CSR under alla tio år som studien undersöker. Däremot är medelvärdet och 

standardavvikelsen bättre för och CSP för de bolag som har rapporterat om CSR på samtliga år 

jämfört med de bolag där rapporteringen om CSR inte varit konsekventa. CSP visar ett värde för 
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bolag med CSR-rapportering som uppgår till 0,71 vilket motsvarar ESG-betyget B+ medan 

medelvärdet för bolag som inte har rapporterat om CSR under alla år har ett medelvärde som uppgår 

till 0,6 vilket innebär ett ESG-betyg B. Risk och storlek antar högre medelvärden med en lägre varians 

för de bolag som konsekvent rapporterat om CSR under en tioårsperiod. 

 

Tabell 13 Deskriptiv statistik för företag med CSR-rapportering (utan CSR-rapportering) 

Variabel N företag Medelvärde Standardavvikelse Min. Max 

ROA 95 (430) 6,4026 (6,5557) 4,3469 (5,0329) -2,1576 (-46,2790) 29,2854 (26,4020) 

ROE 95 (430) 14,6032 (15,9737) 62,4967 (45,2104) -498,6692 (-841,5300) 306,2270 (186,6699) 

Tobin’s Q 95 (430) 1,3055 (1,4315) 0,7476 (0,8303) 0,3966 (0,1190) 5,9006 (6,1651) 

CSP-betyg 95 (430) 0,7071 (0,5994) 0,0872 (0,1417) 0,4811 (0,2038) 0,8676 (0,9246) 

Storlek 95 (430) 1,1131 (1,0983) 0,04888 (0,0543) 1,014 (0,9710) 1,2220 (1,2430) 

Risk 95 (430) 0,2263 (0,2247) 0,1153 (0,1248) 0,0841 (0,0010) 0,5504 (0,7329) 

Tabell 13. Deskriptiv statistik, CSR-rapportering som mått på autentiskt CSR 

N anger studiens bolag i antal för respektive variabel, där den första siffran representerar de bolag som har rapporterat 

om CSR för alla tio år som mått på autentiskt CSR och den andra siffran representerar de bolag som inte har rapporterat 

om CSR för alla år. Medelvärde beskriver variablernas genomsnittliga medelvärde och standardavvikelse visar 

genomsnittlig standardavvikelse hos variablerna. ROA representerar bolagens genomsnittliga avkastning på totala 

tillgångar medan bolagens genomsnittliga avkastning på eget kapital anges av variabeln ROE. Tobin’s Q visar 

indikationen för bolagens benägenhet till investeringar genom beräkning av bolagens genomsnittliga mått på relation 

mellan bokfört värde och marknadsvärde. CSP beskriver det genomsnittliga ESG-betyget. Storlek visar det 

genomsnittliga måttet av totala tillgångar för bolagen och risk innefattar genomsnittliga mått för relationen mellan 

långfristiga skulder och bolagens totala tillgångar. För att förenkla hanteringen av värdena för storlek har talet 

logaritmeras (log10).  

4.1.6 Autentisk CSR (baserat på extern revisor av hållbarhetsrapporter) och finansiell 

prestation 

I tabell 14 presenteras statistik avseende huruvida variablerna påverkas av de bolag som har extern 

revisor av hållbarhetsrapporter under alla år som studien undersöker samt påverkan på variablerna 

för de bolag som inte har extern revisor av hållbarhetsrapporter under alla år. Tabellen presenterar ett 

högre medelvärde och standardavvikelse för ROA för de bolag som inte haft extern revisor av 

hållbarhetsrapporter för samtliga år. Däremot visar statistik att ROE genererar ett högre medelvärde 

med lägre variation för bolag som tillämpar extern revisor vid hållbarhetsrapportering för samtliga år 

i föreliggande studie. Tobin’s Q antar ett lägre värde för bolag med extern revisor och uppgår till 1,28 
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mot 1,43 där ett värde om 1 eller lägre indikerar lönsamhet för bolag som är benägna att investera. 

CSP visar ett bättre värde för de bolag med revisor och uppgår till 7,22 vilket översätts till ett ESG-

betyg om B+. Kontrollvariabeln risk antar ett högre medelvärde med en större standardavvikelse för 

bolag med extern revisor medan storleken på bolagen presenteras som ett högre värde för bolag som 

har extern revisor av hållbarhetsrapporter över samtliga år.  

 

 

Tabell 14 Deskriptiv statistik för företag med extern revisor av hållbarhetsrapporter (utan 

extern revisor av hållbarhetsrapporter) 

Variabel N företag Medelvärde Standardavvikelse Min. Max 

ROA 77 (448) 6,3526 (6,5581) 4,3578 (5,0053) -2,1576 (46,2790) 24,6480 (29,28945) 

ROE 77 (448) 21,8627 (14,6709) 36,0388 (50,5464) -7,326 (841,5300) 306,2270 (186,6699) 

Tobin’s Q 77 (448) 1,2789 (1,4310) 0,7800 (0,8217) 0,4963 (0,1190) 4,4606 (6,1651) 

CSP-betyg 77 (448) 0,7222 (0,6011) 0,0921 (0,1389) 0,4810 (0,2038) 0,8755 (0,9246) 

Storlek 77 (448) 1,1384 (1,0945) 0,0543 (0,0509) 1,0150 (0,9710) 1,2430 (1,2390) 

Risk 77 (448) 0,2304 (0,2241) 0,1327 (0,1214) 0,0171 (0,00102) 0,6195 (0,7233) 

Tabell 14. Deskriptiv statistik, extern revisor av hållbarhetsrapporter som mått på autentiskt CSR 

N anger studiens bolag i antal för respektive variabel, där den första siffran representerar de bolag som har extern revisor 

av hållbarhetsrapporter för alla tio år som mått på autentiskt CSR och den andra siffran representerar de bolag som inte 

har extern revisor av hållbarhetsrapporter för alla år. Medelvärde beskriver variablernas genomsnittliga medelvärde och 

standardavvikelse visar genomsnittlig standardavvikelse hos variablerna. ROA representerar bolagens genomsnittliga 

avkastning på totala tillgångar medan bolagens genomsnittliga avkastning på eget kapital anges av variabeln ROE. 

Tobin’s Q visar indikationen för bolagens benägenhet till investeringar genom beräkning av bolagens genomsnittliga mått 

på relation mellan bokfört värde och marknadsvärde. CSP beskriver det genomsnittliga ESG-betyget. Storlek visar det 

genomsnittliga måttet av totala tillgångar för bolagen och risk innefattar genomsnittliga mått för relationen mellan 

långfristiga skulder och bolagens totala tillgångar. För att förenkla hanteringen av värdena för storlek har talet 

logaritmeras (log10).  

4.1.7 Autentisk CSR (baserat på poäng för kontroverser) och finansiell prestation 

Slutligen presenteras den deskriptiva statistiken med förhållandet mellan variablerna och om bolagen 

har höga poäng för kontroverser som ett mått på autentisk CSR. Tabell 15 presenterar ett högre 

medelvärde och lägre standardavvikelse avseende ROA och ROE för de bolag som har höga poäng 

för kontroverser. Tobin’s Q antar ett lägre värde och uppgår till 1,36 för bolag med höga poäng för 

kontroverser mot 1,42 där ett värde om 1 eller lägre indikerar lönsamhet för bolag som är benägna att 

investera. CSP visar liknande värden för de bolag som har höga och låga poäng för kontroverser och 
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uppgår till 6,32 respektive 6,15 vilket översätts till ett ESG-betyg om B. Kontrollvariabeln risk antar 

ett lägre medelvärde med en lägre standardavvikelse för bolag med höga poäng för kontroverser 

medan storleken på bolagen presenteras som ett högre värde för bolag som har höga poäng för 

kontroverser över samtliga år. 

 

Tabell 15 Deskriptiv statistik för företag med höga poäng för kontroverser (låga poäng för 

kontroverser) 

Variabel N företag Medelvärde Standardavvikelse Min. Max 

ROA 114 (411) 6,6685 (6,4890) 3,9369 (5,1538) -2,1503 (-46,2790) 16,8757 (29,2854) 

ROE 114 (411) 18,0711 (15,0752) 15,6125 (54,4556) -6,9187 (-841,5300) 109,0057 (306,2270) 

Tobin’s Q 114 (411) 1,3614 (1,4219) 0,7012 (0,8463) 0,1190 (0,2454) 4,3776 (6,1651) 

CSP-betyg 114 (411) 0,6319 (0,6153) 0,1545 (0,1354) 0,2275 (0,2038) 0,9246 (0,8755) 

Storlek 114 (411) 1,1042 (1,1000) 0,0665 (0,0495) 0,9920 (0,9710) 1,2420 (1,243) 

Risk 114 (411) 0,2160 (0,2279) 0,1174 (0,1245) 0,0200 (0,0102) 0,5598 (0,7233) 

Tabell 15. Deskriptiv statistik för företag med höga poäng för kontroverser (låga poäng för kontroverser) 

N anger studiens bolag i antal för respektive variabel, där den första siffran representerar de bolag som har höga poäng 

för kontroverser för alla tio år som mått på autentiskt CSR och den andra siffran representerar de bolag som har låga 

poäng för kontroverser för alla år. Medelvärde beskriver variablernas genomsnittliga medelvärde och standardavvikelse 

visar genomsnittlig standardavvikelse hos variablerna. ROA representerar bolagens genomsnittliga avkastning på totala 

tillgångar medan bolagens genomsnittliga avkastning på eget kapital anges av variabeln ROE. Tobin’s Q visar 

indikationen för bolagens benägenhet till investeringar genom beräkning av bolagens genomsnittliga mått på relation 

mellan bokfört värde och marknadsvärde. CSP beskriver det genomsnittliga ESG-betyget. Storlek visar det 

genomsnittliga måttet av totala tillgångar för bolagen och risk innefattar genomsnittliga mått för relationen mellan 

långfristiga skulder och bolagens totala tillgångar. För att förenkla hanteringen av värdena för storlek har talet 

logaritmeras (log10).  

4.2 Pearsons korrelation 

I tabell 16-21 nedan kan vi se huruvida korrelationen mellan variablerna är signifikant eller ej. Vi 

mäter korrelationen utifrån autentiskt CSR och opportunistisk CSR för att se om det finns varierande 

utfall. Autentiskt CSR mäts på fem olika sätt baserat på konsekvens avseende CSR-aktiviteter, om 

bolagen innehar en CSR-kommitté, om bolagen rapporterat om CSR, om bolag som har en extern 

revisor av hållbarhetsrapporter samt om bolag har höga poäng för kontroverser. Dessa fem sätt att 

mäta autenticitet på har klassats som autentiska när bolaget uppfyller måttet för samtliga tio år som 
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studien undersökt. Variansens samband och signifikans kommenteras utifrån tabellen under kapitel 

3.4. 

4.2.1 Pearsons korrelation CSR 

Inledningsvis kan vi utläsa att det finns en signifikant, positiv, svag korrelation mellan ROA och ROE 

medan korrelationen mellan ROA och Tobin’s Q är signifikant och hög. Korrelationen mellan ROE 

och Tobin’s Q är signifikant positiv men väldigt svag.  

 

I tabell 16 nedan framgår vidare att korrelationen mellan CSP och ROA samt ROE är signifikant, 

väldigt svagt positiv. Vidare ser vi att CSP och Tobin’s Q har en väldigt svag, negativ, korrelation.  

 

Tabell 16 Pearsons korrelationstest CSR 

  ROA ROE Tobin's Q CSP Storlek Risk 

ROA Pearson korrelation 1           

Signifikans             

ROE Pearson korrelation 0,222** 1         

Signifikans 0,000           

Tobin's Q 

  

Pearson korrelation 0,626** 0,094* 1       

Signifikans 0,000 0,31         

CSP Pearson korrelation 0,110* 0,108* -0,030 1     

Signifikans 0,12 0,14 0,494       

Storlek Pearson korrelation -0,157** 0,12 -0,334** 0,459** 1   

Signifikans 0,000 0,788 0,000 0,000     

Risk Pearson korrelation -0,108* -0,81 -0,17 -0,78 -0,43 1 

Signifikans 0,13 0,063 0,703 0,73 0,323   

Tabell 16. Pearsons korrelationstest CSR 

* Korrelationen är signifikant för p<0,05 nivå, ** Korrelationen är signifikant för p<0,01 nivå 

Tabellen visar måtten för oberoende, beroende och kontrollvariabler. Raderna är fördelade på utfallet på Pearsons 

korrelation och signifikansnivå för respektive variabel. Variablerna ROA, ROE, Tobin’s Q och CSP, Risk och Storlek 

anger korrelationerna sinsemellan övriga variabler.  
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4.2.2 Pearsons korrelation, autentisk CSR (baserat på konsekvens) 

I tabell 17 nedan ser vi korrelationen mellan variablerna för bolag som är konsekventa i sina CSR-

aktiviteter samt även korrelationen för de bolag som inte är konsekventa i sina CSR utifrån mätning 

av kurtosis, som vi tidigare nämnt. De bolag som är konsekventa i sina CSR-aktiviteter framgår det 

ur tabellen nedan att korrelationen mellan CSP och ROA samt ROE är signifikant och en positiv men 

väldigt svag. Vidare ser vi att CSP och Tobin’s Q har en väldigt svag, negativ, korrelation.  

 

Gällande de bolag som är inkonsekventa i sina CSR-aktiviteter framgår ur tabellen att korrelationen 

mellan CSP och ROE samt Tobin’s Q är ännu svagare för dessa bolag.  

 

Tabell 17 Pearsons korrelation, autentisk CSR baserat på konsekvent CSR (inkonsekvent 

CSR) 

 ROA ROE Tobin's Q CSP Storlek Risk 

ROA Pearson korrelation 1 (1)           

Signifikans             

ROE Pearson korrelation 0,420**(0,170*) 1 (1)      *    

Signifikans 0,000 (0,16)           

Tobin's Q 

  

Pearson korrelation 0,515** (0,851**) 0,229** (0,045) 1 (1)       

Signifikans 0,000 (0,000) 0,000 (0,525)         

CSP Pearson korrelation 0,013* (0,096) 0,134* (0,127) -0,049 (-0,006) 1 (1)     

Signifikans 0,041 (0,173) 0,16 (0,72) 0,378 (0,936)       

Storlek Pearson korrelation -0,137* (-0,206**) -0,36 (0,48) -0,315** (-0,371**) 0,493** (0,393**) 1 (1)   

Signifikans 0,014 (0,003) 0,517 (0,496) 0,000 (0,000) 0,000 (0,000)     

Risk Pearson korrelation -0,108 (-0,109) 0,049 (-0,172*) -0,035 (0,010) -0,087 (-0,062) -0,14 (-0,094) 1 (1) 

Signifikans 0,051 (0,123) 0,382 (0,015) 0,531 (0,887) 0,118 (0,380) 0,799 (0,184)   

Tabell 17. Pearsons korrelation, autentisk SR baserat på konsekvens 

* Korrelationen är signifikant för p<0,05 nivå, ** Korrelationen är signifikant för p<0,01 nivå 

Tabellen visar måtten för oberoende, beroende och kontrollvariabler, kolumnerna är fördelade på konsekvent CSR och 

inkonsekvent CSR för respektive variabel. Raderna är fördelade på utfallet på Pearsons korrelation och signifikansnivå 

för respektive variabel. Variablerna ROA, ROE, Tobin’s Q och CSP, Risk och Storlek anger korrelationerna sinsemellan 

övriga variabler.  
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4.2.3 Pearsons korrelation, autentisk CSR (baserat på CSR-kommitté) 

I tabell 18 framgår korrelationen mellan variablerna för bolag som har CSR-kommitté för samtliga 

tio år kontra de bolag som inte har CSR-kommitté för alla tio år som studien bygger på. Av de bolag 

som tillämpar CSR-kommitté framgår det ur tabellen att korrelationen mellan CSP och ROA är 

signifikant och svag men positiv. CSP och Tobin’s Q har en signifikant, väldigt svag men positiv, 

korrelation. Mellan CSP och ROE finns en väldigt svag, positiv korrelation. 

 

Av de bolag som inte har en CSR-kommitté för samtliga tio år kan vi se en svag positiv korrelation 

mellan CSP och ROA samt CSP och ROE samt en väldigt svag negativ korrelation mellan CSP och 

Tobin’s Q.   

 

Tabell 18 Pearsons korrelation, autentisk CSR baserat på CSR-kommitté 

(ej CSR-kommitté) 

 ROA ROE Tobin's Q CSP Storlek Risk 

ROA Pearson korrelation 1 (1)           

Signifikans             

ROE Pearson korrelation 0,609** (0,152)** 1 (1)          

Signifikans 0,000 (0,002)           

Tobin's Q 

  

Pearson korrelation 0,901** (0,558**) 0,499** (0,028) 1 (1)       

Signifikans 0,000 (0,000) 0,000 (0,583)         

CSP Pearson korrelation 0,203* (0,083) 0,100 (0,083) 0,183* (-0,058) 1 (1)     

Signifikans 0,22 (0,097) 0,264 (0,100) 0,040 (0,246)       

Storlek Pearson korrelation -0,22 (-0,206**) -0,070 (0,007) -0,120 (-0,389**) 0,430** (0,433**) 1 (1)   

Signifikans 0,808 (0,000) 0,436 (0,882) 0,180 (0,000) 0,000 (0,000)     

Risk Pearson korrelation -0,045 (-0,130**) 0,183* (-0,140**) 0,029 (-0,026) 0,207* (-0,089) -0,114 (-0,043) 1 (1) 

Signifikans 0,616 (0,009) 0,039 (0,005) 0,749 (0,611) 0,19 (0,077) 0,204 (0,397)   

Tabell 18. Pearsons korrelation, autentisk CSR baserat på CSR-kommitté 

* Korrelationen är signifikant för p<0,05 nivå, ** Korrelationen är signifikant för p<0,01 nivå 

Tabellen visar måtten för oberoende, beroende och kontrollvariabler, kolumnerna är fördelade på om bolagen har CSR-

kommitté för de senaste tio åren och om bolagen inte har CSR-kommitté för samtliga tio år för respektive variabel. 

Raderna är fördelade på utfallet på Pearsons korrelation och signifikansnivå för respektive variabel. Variablerna ROA, 

ROE, Tobin’s Q och CSP. Risk och Storlek anger korrelationerna sinsemellan övriga variabler.  
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4.2.4 Pearsons korrelation, autentisk CSR (baserat på CSR-rapportering) 

I tabell 19 presenteras statistik över korrelationen mellan variablerna för de bolag som har CSR-

rapportering under samtliga tio år som studien grundar sig på samt även för de bolag där CSR-

rapportering inte finns för samtliga år. Av de bolag som har CSR-rapportering för samtliga år framgår 

det ur tabellen att korrelationen mellan CSP och ROA, ROE samt Tobin’s Q är en väldigt svag positiv 

korrelation.  

 

Vi kan även utläsa att korrelationen mellan CSP och ROA samt ROE för bolag som inte har 

rapporterat om CSR för samtliga år har en signifikant positiv men väldigt svag korrelation. 

 

Tabell 19 Pearsons korrelation, autentisk CSR baserat på CSR-rapportering 

(saknar CSR-rapportering) 

 ROA ROE Tobin's Q CSP Storlek Risk 

ROA Pearson korrelation 1 (1)           

Signifikans             

ROE Pearson korrelation 0,284** (0,210**) 1 (1)         

Signifikans 0,005 (0,000)           

Tobin's Q 

  

Pearson korrelation 0,918** (0,576**) 0,220* (0,061) 1 (1)       

Signifikans 0,000 (0,000) 0,032 (0,207)         

CSP Pearson korrelation 0,123 (0,119*) 0,027 (0,139**) 0,141 (-0,032) 1 (1)     

Signifikans 0,236 (0,013) 0,794 (0,004) 0,173 (0,513)       

Storlek Pearson korrelation -0,104 (-0,165**) 0,028 (0,009) -0,141 (-0,364**) 0,399** (-0,459**) 1 (1)   

Signifikans 0,315 (0,001) 0,785 (0,851) 0,173 (0,000) 0,000 (0,000)     

Risk Pearson korrelation -0,075 (-0,114*) -0,162 (-0,060) 0,021 (-0,023) 0,038 (-0,099*) -0,130 (0,028) 1 (1) 

Signifikans 0,470 (0,018) 0,117 (0,213) 0,841 (0,632) 0,718 (0,039) 0,210 (0,557)   

Tabell 19. Pearsons korrelation, autentisk CSR baserat på CSR-rapportering 

* Korrelationen är signifikant för p<0,05 nivå, ** Korrelationen är signifikant för p<0,01 nivå 

Tabellen visar måtten för oberoende, beroende och kontrollvariabler, kolumnerna är fördelade på om bolagen har CSR 

rapportering de senaste tio åren och om bolagen inte har CSR-rapportering för samtliga tio år för respektive variabel. 

Raderna är fördelade på utfallet på Pearsons korrelation och signifikansnivå för respektive variabel. Variablerna ROA, 

ROE, Tobin’s Q, CSP, Risk och Storlek anger korrelationerna sinsemellan övriga variabler.  
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4.2.5 Pearsons korrelation, autentisk CSR (baserat på extern revisor av hållbarhetsrapporter) 

I tabell 20 presenteras statistik över korrelationen mellan variablerna för de bolag som har extern 

revisor av hållbarhetsrapporter för samtliga tio år som studien undersöker kontra korrelationen mellan 

variablerna avseende de bolag som inte har extern revisor av hållbarhetsrapporter för samtliga år. Av 

de bolag som har extern revisor av hållbarhetsrapporter framgår det att korrelationen mellan CSP och 

ROA är signifikant, svagt positiv. Mellan CSP och ROE samt Tobin’s Q är korrelationen väldigt 

svagt positiv.  

 

För de bolag som inte har extern revisor av hållbarhetsrapporter kan vi se att korrelationen mellan 

CSP och ROA samt ROE är signifikant, väldigt svagt positivt. Korrelationen mellan CSP och Tobin’s 

Q är väldigt svagt negativ.  

Tabell 20 Pearsons korrelation, autentisk CSR baserat på extern revisor av 

hållbarhetsrapporter (saknar extern revisor) 

 ROA ROE Tobin's Q CSP Storlek Risk 

ROA Pearson korrelation 1 (1)           

Signifikans             

ROE Pearson korrelation 0,699* (0,173**) 1 (1)          

Signifikans 0,000 (0,000)           

Tobin's Q 

  

Pearson korrelation 0,873** (0,592**) 0,497** (0,052) 1 (1)       

Signifikans 0,000 (0,000) 0,000 (0,268)         

CSP Pearson korrelation 0,243* (0,109*) 0,081 (0,098*) 0,174 (-0,030) 1 (1)     

Signifikans 0,033 (0,021) 0,482 (0,039) 0,131 (0,528)       

Storlek Pearson korrelation -0,158 (-0,160**) -0,209 (0,023) 0,300** (0,335**) 0,308** (0,423**) 1 (1)   

Signifikans 0,169 (0,001) 0,069 (0,628) 0,008 (0,000) 0,006 (0,000)     

Risk Pearson korrelation -0,037 (-0,120*) 0,164 (-0,116*) 0,009 (-0,020) -0,333** (-0,059) -0,147 (-0,032) 1 (1) 

Signifikans 0,750 (0,11) 0,155 (0,014) 0,936 (0,675) 0,003 (0,211) 0,202 (0,506)   

Tabell 20. Pearsons korrelation, autentisk CSR baserat på extern revisor av hållbarhetsrapporter 

* Korrelationen är signifikant för p<0,05 nivå, ** Korrelationen är signifikant för p<0,01 nivå 

Tabellen visar måtten för oberoende, beroende och kontrollvariabler, kolumnerna är fördelade på om bolagen har extern 

revisor av hållbarhetsrapporter under de senaste tio åren och om bolagen inte har extern revisor av hållbarhetsrapporter 

för samtliga tio år för respektive variabel. Raderna är fördelade på utfallet på Pearsons korrelation och signifikansnivå för 

respektive variabel. Variablerna ROA, ROE, Tobin’s Q, CSP, Risk och Storlek anger korrelationerna sinsemellan övriga 

variabler. 
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4.2.6 Pearsons korrelation, autentisk CSR (baserat på poäng för kontroverser) och finansiell 

prestation 

Slutligen presenteras korrelationerna för variablerna avseende de bolag som har höga poäng för 

kontroverser och inte går under det beräknade gränsvärdet, 75 % av medianen för de företag som 

ingår i studien för respektive år vilket beskrivs i delkapitel 3.3.2, för samtliga tio år som studien 

undersöker kontra korrelationen mellan variablerna avseende de bolag som har låga poäng för 

kontroverser eller understiger gränsvärdet under något av de 10 år som studien undersöker. Av de 

bolag som har höga poäng för kontroverser framgår det att korrelationen mellan CSP och ROA samt 

ROE är väldigt svagt och positiv medan korrelationen mellan CSP och Tobin’s Q är väldigt svag, 

men negativ.  

 

För de bolag som har låga poäng för kontroverser kan vi se att korrelationen mellan CSP och ROA 

samt ROE är signifikant och väldigt svagt positiv. Korrelationen mellan CSP och Tobin’s Q är väldigt 

svagt negativ.  

 

Tabell 21 Pearsons korrelation, autentisk CSR baserat på hög poäng för kontroverser (låg 

poäng för kontroverser) 

 ROA ROE Tobin's Q CSP Storlek Risk 

ROA Pearson korrelation 1 (1)           

Signifikans             

ROE Pearson korrelation 0,660** (0,201**) 1 (1)         

Signifikans 0,000 (0,000)           

Tobin's Q 

  

Pearson korrelation 0,822** (0,593**) 0,554** (0,068) 1 (1)       

Signifikans 0,000 (0,000) 0,000 (0,166)         

CSP Pearson korrelation 0,067 (0,121*) 0,040 (0,122*) -0,116 (-0,006) 1 (1)     

Signifikans 0,476 (0,014) 0,669 (0,013) 0,220 (0,904)       

Storlek Pearson korrelation -0,049 (-0,194*) -0,065 (0,020) -0,277** (-0,360) 0,616** (0,393**) 1 (1)   

Signifikans 0,607 (0,000) 0,494 (0,680) 0,003 (0,000) 0,000 (0,000)     

Risk Pearson korrelation 0,006 (-0,131**) 0,275** (-0,111*) 0,105 (0,044) -0,177 (-0,047) -0,319** (0,054) 1 (1) 

Signifikans 0,950 (0,008) 0,003 (0,024) 0,268 (0,371) 0,060 (0,340) 0,001 (0,276)   

Tabell 21. Pearsons korrelation, autentiskt CSR baserat på hög poäng för kontroverser 

* Korrelationen är signifikant för p<0,05 nivå, ** Korrelationen är signifikant för p<0,01 nivå 

Tabellen visar måtten för oberoende, beroende och kontrollvariabler, kolumnerna är fördelade på om bolagen har höga 

poäng för kontroverser de senaste tio åren och om bolagen har låga poäng för kontroverser för samtliga tio år för respektive 
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variabel. Raderna är fördelade på utfallet på Pearsons korrelation och signifikansnivå för respektive variabel. Variablerna 

ROA, ROE, Tobin’s Q, CSP, Risk och Storlek anger korrelationerna sinsemellan övriga variabler.  

 

4.3 Regressionsanalys  

I regressionsanalysen presenteras resultatet från de multipla regressionerna som utförts i tabell 22-27 

nedan. Resultatet från regressionerna presenteras var för sig med de oberoende variablerna CSP och 

autenticitet mätt utifrån olika aspekter. Dessa testas utifrån de beroende variablerna ROA, ROE och 

Tobin’s Q. Kontrollvariablerna storlek, risk och sektor ingår även i alla utförda regressioner. 

Variablernas signifikansnivå är 5 % (*) och 1 % (**) och koefficienten anger styrkan på sambandet, 

dessa nivåer används i nedanstående delkapitel. 

4.3.1 CSP som oberoende variabel  

I tabell 22 visas resultatet från regressionsanalyserna för de beroende variablerna, ROA, ROE och 

Tobin’s Q där den oberoende variabeln är CSP utifrån Thomson Reuters ESG-poäng. Denna 

regression testar studiens första hypotes, om relationen mellan CSR och CFP är positiv. Detta 

omfattar förhållandet mellan både ROA och CSP, ROE och CSP samt mellan Tobin’s Q och CSP. 

CSP beräknas utifrån Thomson Reuters ESG-poäng vilket samlas in baserat på data inom områdena 

miljö, samhälle och bolagsstyrning. Förklaringsgraden av regressionen varierar från 2,6 % till 25,2%. 

 

Resultatet visade signifikanta positiva relationer mellan CSP-poängen och de två nyckeltalen ROA 

och ROE för sig. ROA på signifikansnivån p < 0.01 och ROE på signifikansnivån p < 0.05. Relationen 

för CSP och finansiell prestation utifrån Tobin’s Q saknar signifikans. Förklaringskraften mätt med 

determinationskoefficienten 𝑅2 var 19,0 procent för ROA och 2,6 procent för ROE.  

 

För modell A visade sektorerna Finans och IT signifikans på p < 0.01 och sektorerna Hälsovård och 

Dagligvaror visade signifikans på p < 0.05, medan inga sektorer visade signifikans för modell B eller 

C. Kontrollvariabeln för storlek visade signifikans på p < 0.01 för ROA och kontrollvariabeln Risk 

visade signifikans på p < 0.05 och även för dessa variabler saknas signifikans för modell B eller C. 
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Tabell 22. Regressionsanalys med dummyvariabler, ROA, ROE och Tobin’s Q som beroende variabel och CSP 

som oberoende variabel. 

Modell   A B C 

Variabel   ROA ROE Tobin's Q 

Intercept α   33,279 (47,257)** 586,350 (514,264) 68,604 (7,554) 

CSP (β1)   6,895 (1,593)** 42,183 (17,334)* 0,781 (0,255) 

Storlek (β2)   -19,145 (4,352)** -53,129 (47,357) -5,567 (0,696) 

Risk (β3)   -4,775 (1,686)* -28,410 (18,351) -0,180 (0,270) 

Hälsovård   30,379 (10,632)* 24,873 (115,704) 7,805 (1,700) 

Industri   10,325 (9,523) -28,668 (103,638) 1,092 (1,522) 

Sällanköp   18,621 (9,693) -62,434 (105,484) 3,800 (1,549) 

Material   0,162 (10,260) -59,441 (111,656) 0,363 (1,640) 

Dagligvaror   24,808 (10,391)* 53,046 (113,077) 5,029 (1,661) 

Finans   -44,255 (13,421)** -46,517 (146,054) -3,912 (2,145) 

IT   37,022 (11,510)** -2,688 (125,261) 5,741 (1,840) 

Energi   2,610 (10,313) -23,488 (112,232) 1,092 (1,649) 

Telekom   17,054 (13,543) 35,402 (147,381) 2,880 (2,165) 

Fastighet   -14,045 (11,614) -94,008 (126,385) -1,942 (1,856) 

Observationer    5250 5250 5250 

R2   0,190 0,026 0,252 

Justerat R2   0,170 0,001 0,233 

F   9,243 1,031 13,217 

Sig.   0,000 0,420 0,000 

N   525 525 525 

Durbin-Watson   1,889 2,008 1,880 

Tabell 22. Regressionsanalys med dummyvariabler 

* Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. ** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. B-koefficient (standardfel). 

Tabellen visar ”Oberoende variabler”, ”kontrollvariabler”, ”Sektor” samt statistiska variablerna för R2, justerat R2, F-

värde, Signifikans (Sig.), antal (n) samt Durbin-Watson värde. ROA visar regressionen för avkastning för totalt kapital 

(ROA) som beroende variabel och CSP som oberoende variabel. Tobin’s Q visar regressionen för Tobin’s Q som 

beroende variabel och CSP som oberoende variabel. 
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4.3.2 Autentisk CSR (baserat på konsekvens) och finansiell prestation 

Vår andra hypotes innebar att ta reda på om relationen mellan autentisk CSR och CFP är starkare än 

relationen mellan opportunistisk CSR och CFP. Denna regression testar hypotesen om konsekvens 

används som mått på autentisk CSR. För att testa hypotesen har vi separerat företagen som har 

konsekvent CSR mot de företag som inte har konsekvent CSR och utfört ytterligare regressioner. Vi 

utförde tre regressioner med företag som har konsekvent CSR och tre regressioner för företag med 

inkonsekvent CSR. Modellens förklaringsgrad varierar mellan 4,2 % och 30 % och utfallet av 

regressionerna visas i tabellen nedan. 

  

Utifrån tabell 23 nedan kan vi utläsa skillnader mellan konsekventa och inkonsekventa företag och 

kan konstatera att det för modell A finns ett signifikant positivt samband mellan CSP och ROA för 

konsekventa företag på signifikansnivån p < 0.05 och för inkonsekventa företag på signifikansnivån 

p < 0.01. Ur tabellen framgår att det finns ett signifikant positivt samband mellan hälsovård och IT 

för både konsekventa och inkonsekventa företag och även för dagligvaror för inkonsekventa företag. 

Det finns även ett signifikant negativt samband för inkonsekventa företag för storlek risk och finans. 

  

Från modell B, som har ROE som beroende variabel för CFP, finns ett signifikant samband mellan 

CSP och ROE för inkonsekventa företag på signifikansnivån p < 0.05, men i övrigt saknas 

signifikanta samband. 

 

För modell C kan vi utifrån tabellen nedan utläsa att det finns ett signifikant positivt samband mellan 

CSP och Tobin’s Q för konsekventa företag och inkonsekventa företag på signifikansnivån p < 0.05. 

Ur tabellen framgår att det finns ett signifikant positivt samband för IT för både konsekventa och 

inkonsekventa företag. För inkonsekventa företag finns även ett signifikant negativt samband för 

storlek och ett signifikant positivt samband för hälsovård, sällanköp och dagligvaror. 

 

Förklaringsgraden för modell A och C är starkare för de företag som har konsekvent CSR jämfört 

med de företag som har inkonsekvent CSR. 
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Tabell 23 Autentisk CSR (baserat på konsekvens) och finansiell prestation. 

Modell   (A) (B) (C) 

Beroende variabel ROA ROE Tobin's Q 

    Koefficient Koefficient Koefficient 

Variabel   Har konsekvent 

CSR-rapportering 

Har ej konsekvent 

CSR-rapportering 

Har konsekvent 

CSR-rapportering 

Har ej konsekvent CSR-

rapportering 

Har konsekvent 

CSR-rapportering 

Har ej konsekvent 

CSR-rapportering 

Intercept α   497,607 (297,397) 529,373 (126,242)** 3991,717 (4700,011) 1536,193 (1238,847) 90,005 (49,357) 163,407 (19,862)** 

CSP(β1)   12,932 (5,810)* 7,007 (1,780)** 26,398 (91,813) 49,992 (17,469)* 2,504 (0,964)* 0,781 (0,280)* 

Storlek (β2)   -525,662(290,626) -483,616 (123,337)** -,34,858 (-3367,858) -1585,225 (1210,342) -96,239 (48,234) -149,321 (19,405)** 

Risk (β3)   0,732 (4,380) -5,303 (1,870)* -121,241 (69,226) -10,791 (18,354) 0,895 (0,727) -0,268 (0,294) 

Hälsovård   53,998 (25,837)* 27,417 (11,895)* -106,171 (408,324) 26,951 (116,727) 9,748 (4,288) 7,508 (1,871)** 

Industri   11,782 (20,828) 11,420 (10,785) -478,653 (329,160) 47,870 (105,836) 1,998 (3,457) 1,255 (1,697) 

Sällanköp   28,747 (21,105) 17,338 (11,042) 1,818 (333,544) -105,021 (108,362) 4,575 (3,503) 3,719 (1,737)* 

Material   21,337 (20,706) -3,651 (12,130) 275,814 (327,231) -33,771 (119,034) 3,784 (3,436) -0,151 (1,908) 

Dagligvaror   35,258 (22,400) 23,817 (11,846)* -206,251 (353,999) 85,666 (116,247) 6,412 (3,718) 4,773 (1,864)* 

Finans   -29,023 (47,225) -47,782 (14,507)** -468,623 (746,336) -3,893 (142,364) -5,536 (7,838) 4,190 (2,282) 

IT   80,033 (28,059)* 30,725 (12,856)* -300,223 (443,433) 14,662 (126,164) 15,529 (4,657)** 4,336 (2,023)* 

Energi   22,445 (29,699) -0,124 (11,409) -277,931 (469,363) -7,999 (111,960) 3,308 (4,929) 0,752 (1,795) 

Telekom   21,269 (25,051) 15,811 (16,123) 8,747 (395,897) 41,937 (128,673) 1,957 (4,158) 2,622 (2,537) 

Fastighet   -12,906 26,458) -14,602 (13,112) -290,127 (418,129) -74,281 (128,673) -2,247 (4,391) -1,975 (2,063) 

Observationer    950 4300 950 4300 950 4300 

R2   0,249 0,197 0,092 0,042 0,300 0,270 

Justerat R2   0,128 0,172 -0,053 0,012 0,188 0,247 

F   2,065 7,849 0,635 1,391 2,677 11,816 

Sig.   0,025 0,000 0,818 0,160 0,004 0,000 

N   95 430 95 430 95 430 

Durbin-Watson   1,944 1,9211 2,060 2,004 1,942 1,897 

Tabell 23. Autentiskt CSR baserat på konsekvens 

* Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. ** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. B-koefficient (standardfel). 

Tabellen visar ”Oberoende variabler”, ”kontrollvariabler”, ”Sektor” samt statistiska variablerna för R2, justerat R2, F-

värde, Signifikans (Sig.), antal (n) samt Durbin-Watson värde. ROA visar regressionen för avkastning för totalt kapital 

(ROA) som beroende variabel och CSP som oberoende variabel. Tobin’s Q visar regressionen för Tobin’s Q som 

beroende variabel och CSP som oberoende variabel. 
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4.3.3 Autentisk CSR (baserat på CSR-kommitté) och finansiell prestation 

Vår andra hypotes innebar, som vi tidigare nämnt, att ta reda på om relationen mellan autentisk CSR 

och CFP är starkare än relationen mellan opportunistisk CSR och CFP. Denna regression testar 

hypotesen baserat på huruvida företagen har CSR-kommitté under de 10 år som studien undersöker 

som mått på autentisk CSR. För att testa hypotesen har vi separerat företagen som har CSR-kommitté 

mot de företag som inte har CSR-kommitté och utfört ytterligare regressioner. Vi utförde tre 

regressioner med företag som har CSR-kommitté och tre regressioner för företag som saknar CSR-

kommitté. Modellens förklaringsgrad varierar mellan 3,6 % och 41,5 % och utfallet av regressionerna 

visas i tabellen nedan. 

  

Utifrån tabell 24 nedan kan vi utläsa skillnader mellan företag som har CSR-kommitté och de som 

saknar CSR-kommitté och kan konstatera att det för modell A finns ett signifikant positivt samband 

mellan CSP och ROA för de företag som saknar CSR-kommitté på signifikansnivån p < 0.01 och att 

signifikans saknas för de företag som har CSR-kommitté. I tabellen framgår att det finns ett 

signifikant negativt samband för storlek och fastighet oavsett om företaget har CSR-kommitté eller 

inte. Ur tabellen framgår vidare att det finns ett signifikant positivt samband när företaget har CSR-

kommitté för hälsovård, sällanköp, dagligvaror och IT medan det finns ett signifikant negativt 

samband för storlek, risk och finans för de företag som saknar CSR-kommitté. Det finns även ett 

signifikant negativt samband för företag som saknar CSR-kommitté. 

  

Från modell B, som har ROE som beroende variabel för CFP, saknas ett signifikant samband mellan 

CSP och ROE för företag både med och utan CSR-kommitté. Ur tabellen framgår att det finns ett 

signifikant positivt samband för risk för företag med CSR-kommitté och det i övrigt saknas 

signifikanta samband för modell B. 

 

För modell C kan vi utifrån tabellen nedan utläsa att det finns ett signifikant positivt samband mellan 

CSP och Tobin’s Q för företag både med och utan CSR-kommitté på signifikansnivån p < 0.05. Ur 

tabellen framgår att det finns ett signifikant negativt samband för både de företag som har CSR-

kommitté och för de som saknar CSR-kommitté gällande storlek samt ett signifikant positivt samband 

för hälsovård och dagligvaror. Det även finns ett signifikant positivt samband för de företag som har 

CSR-kommitté för sällanköp och IT. 

  

Förklaringsgraden för modell C är väsentligt starkare för de företag som har CSR-kommitté. jämfört 

med de företag som saknar CSR-kommitté. 
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Tabell 24. Autentisk CSR (baserat på CSR-kommitté) och finansiell prestation 

Modell   (A) (B) (C) 

Beroende variabel ROA ROE Tobin's Q 

    Koefficient Koefficient Koefficient 

Variabel   Har  

CSR-kommitté 

Har ej  

CSR-kommitté 

Har  

CSR-kommitté 

Har ej  

 CSR-kommitté 

Har  

CSR-kommitté 

Har ej  

CSR-kommitté 

Intercept α   157,875 (90,515) 263,699 (55,369)** 768,517 (778,517) 557,998 (635,119) 43,703 (15,092)* 75,638 (8,843)** 

CSP (β1)   7,574 (4,055) 5,890 (1,817)** 56,584 (34,874) 27,347 (20,838) 1,732 (0,676)* 0,642 (0,290)* 

Storlek (β2)   -15,276 (8,265) -20,542 (5,071)** -100,700 (71,091) -38,899 (58,165) -4,281 (1,378)* -6,056 (0,810)** 

Risk (β3)   2,571 (3,118) -7,054 (1,973)** 60,848 (26,816)* -57,094 (22,631) 0,954 (0,520) 0,396 (0,315) 

Hälsovård   84,877 (17,117)** 15,997 (13,161) 226,096 (147,223) -10,089 (150,967) 11,061 (2,854)** 6,674 (2,102)* 

Industri   8,691 (13,837) 9,579 (12,060) 58,158 (119,009) -40,737 (138,331) 0,713 (2,307) 1,204 (1,926) 

Sällanköp   36,923 (14,042)* 11,544 (12,313) 155,837 (120,773) -130,741 (141,243) 5,452 (2,341)* 3,237 (1,967) 

Material   8,015 (14,102) -0,932 (13,353) -45,771 (121,292) 36,190 (153,169) 1,347 (2,351) 0,566 (2,133) 

Dagligvaror   39,012 (14,574)* 18,661 (13,232) 120,121 (125,349) 42,687 (151,777) 6,990 (2,430)* 4,175 (2,113)* 

Finans   10,949 (28,863) -56,697 (15,802)** -1,462 (248,250) -103,548 (181,262) 0,374 (4,813) -4,649 (2,524) 

IT   124,607 (24,844)** 25,484 (13,736) 143,166 (213,682) -2,444 (157,557) 21,494 (4,142)** 3,905 (2,194) 

Energi   17,384 (16,471) -2,437 (12,771) -31,758 (141,670) -11,634 (146,488) 2,559 (2,746) 0,757 (2,040) 

Telekom   -1,169 (120747) 20,334 (16,220) -21,430 (204,248) 71,173 (186,051) 0,263 (3,960) 3,551 (2,2591) 

Fastighet   -17,237 (19,216) -14,497 (14,206) -189,973 (165,273) -60,789 (162,956) -3,911 (3,204) -1,586 (2,269) 

Observationer   1270 3980 1270 3980 1270 3980 

R2   0,413 0,196 0,160 0,036 0,415 0,257 

Justerat R2   0,345 0,169 0,064 0,003 0,348 0,232 

F   6,116 7,198 1,660 1,090 6,164 10,204 

Sig.   0,000 0,000 0,079 0,366 0,000 0,000 

N   127 398 127 398 127 398 

Durbin-Watson   1,890 1,874  1,890 2,003 1,845 1,795 

Tabell 24. Autentisk CSR baserat på CSR-kommitté 

* Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. ** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. B-koefficient (standardfel). 

Tabellen visar ”Oberoende variabler”, ”kontrollvariabler”, ”Sektor” samt statistiska variablerna för R2, justerat R2, F-

värde, Signifikans (Sig.), antal (n) samt Durbin-Watson värde. ROA visar regressionen för avkastning för totalt kapital 

(ROA) som beroende variabel och CSP som oberoende variabel. Tobin’s Q visar regressionen för Tobin’s Q som 

beroende variabel och CSP som oberoende variabel. 
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4.3.4 Autentisk CSR (baserat på CSR-rapportering) och finansiell prestation 

Vår andra hypotes innebar att ta reda på om relationen mellan autentisk CSR och CFP är starkare än 

relationen mellan opportunistisk CSR och CFP. Denna regression testar hypotesen baserat på 

huruvida företagen har CSR-rapportering under de 10 år som studien undersöker som mått på 

autentisk CSR. För att testa hypotesen har vi separerat företagen som har CSR-rapportering mot de 

företag som inte har CSR-rapportering och utfört ytterligare regressioner. Vi utförde tre regressioner 

med företag som har CSR-rapportering och tre regressioner för företag som saknar CSR-rapportering. 

Modellens förklaringsgrad varierar mellan 4,2 % och 30 % och utfallet av regressionerna visas i 

tabellen nedan. 

  

Utifrån tabell 25 nedan kan vi utläsa skillnader mellan företag som har CSR-rapportering och de som 

saknar CSR-rapportering och kan konstatera att det för modell A finns ett signifikant positivt samband 

mellan CSP och ROA för de företag som har CSR-rapportering på signifikansnivån p < 0.05 för 

företag som saknar CSR-rapportering på signifikansnivån p < 0.01. I tabellen framgår att det finns ett 

signifikant positivt samband för hälsovård och IT oavsett om företaget har CSR-rapportering eller 

inte. Ur tabellen framgår vidare att det finns ett signifikant negativt samband för storlek, risk och 

finans för de företag som saknar CSR-rapportering. Det finns även ett signifikant positivt samband 

för företag som saknar CSR-rapportering för dagligvaror och IT. 

  

Från modell B, som har ROE som beroende variabel för CFP, saknas ett signifikant samband mellan 

CSP och ROE för företag med CSR-rapportering medan det för företag som saknar CSR-rapportering 

finns ett positivt signifikant samband på signifikansnivån p < 0.05. Ur tabellen framgår att övriga 

signifikanta samband saknas. 

 

För modell C kan vi utifrån tabellen nedan utläsa att det finns ett signifikant positivt samband mellan 

CSP och Tobin’s Q för företag både med och utan CSR-rapportering på signifikansnivån p < 0.05. 

Ur tabellen framgår att det finns ett signifikant positivt samband för både de företag som har CSR-

rapportering och för de som saknar CSR-rapportering gällande IT. Det finns ett signifikant negativt 

samband för storlek och ett signifikant positivt samband för hälsovård, sällanköp och dagligvaror för 

de företag som saknar CSR-rapportering. 

 

Förklaringsgraden för modell A och C är starkare för de företag som har CSR-rapportering jämfört 

med de företag som saknar CSR-rapportering. 
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Tabell 25. Autentisk CSR (baserat på CSR-rapportering) och finansiell prestation 

Modell   (A) (B) (C) 

Beroende variabel ROA ROE Tobin's Q 

    Koefficient Koefficient Koefficient 

Variabel   Har konsekvent CSR-

rapportering 

Har ej konsekvent CSR-

rapportering 

Har konsekvent CSR-

rapportering 

Har ej konsekvent CSR-

rapportering 

Har konsekvent 

CSR-rapportering 

Har ej konsekvent 

CSR-rapportering 

Intercept α   497,607 (297,397) 529,373 (126,242)** 3991,717 (4700,011) 1536,193 (1238,847) 90,005 (49,357) 163,407 (19,862)** 

CSP(β1)   12,932 (5,810)* 7,007 (1,780)** 26,398 (91,813) 49,992 (17,469)* 2,504 (0,964)* 0,781 (0,280)* 

Storlek (β2)   -525,662 (290,626) -483,616 (123,337)** -,34,858 (-3367,858) -1585,225 (1210,342) -96,239 (48,234) -149,321 (19,405)** 

Risk (β3)   0,732 (4,380) -5,303 (1,870)* -121,241 (69,226) -10,791 (18,354) 0,895 (0,727) -0,268 (0,294) 

Hälsovård   53,998 (25,837)* 27,417 (11,895)* -106,171 (408,324) 26,951 (116,727) 9,748 (4,288) 7,508 (1,871)** 

Industri   11,782 (20,828) 11,420 (10,785) -478,653 (329,160) 47,870 (105,836) 1,998 (3,457) 1,255 (1,697) 

Sällanköp   28,747 (21,105) 17,338 (11,042) 1,818 (333,544) -105,021 (108,362) 4,575 (3,503) 3,719 (1,737)* 

Material   21,337 (20,706) -3,651 (12,130) 275,814 (327,231) -33,771 (119,034) 3,784 (3,436) -0,151 (1,908) 

Dagligvaror   35,258 (22,400) 23,817 (11,846)* -206,251 (353,999) 85,666 (116,247) 6,412 (3,718) 4,773 (1,864)* 

Finans   -29,023 (47,225) -47,782 (14,507)** -468,623 (746,336) -3,893 (142,364) -5,536 (7,838) 4,190 (2,282) 

IT   80,033 (28,059)* 30,725 (12,856)* -300,223 (443,433) 14,662 (126,164) 15,529 (4,657)** 4,336 (2,023)* 

Energi   22,445 (29,699) -0,124 (11,409) -277,931 (469,363) -7,999 (111,960) 3,308 (4,929) 0,752 (1,795) 

Telekom   21,269 (25,051) 15,811 (16,123) 8,747 (395,897) 41,937 (128,673) 1,957 (4,158) 2,622 (2,537) 

Fastighet   -12,906 26,458) -14,602 (13,112) -290,127 (418,129) -74,281 (128,673) -2,247 (4,391) -1,975 (2,063) 

Observationer    950 4300 950 4300 950 4300 

R2   0,249 0,197 0,092 0,042 0,300 0,270 

Justerat R2   0,128 0,172 -0,053 0,012 0,188 0,247 

F   2,065 7,849 0,635 1,391 2,677 11,816 

Sig.   0,025 0,000 0,818 0,160 0,004 0,000 

N   95 430 95 430 95 430 

Durbin-Watson   1,944 1,9211 2,060 2,004 1,942 1,897 

Tabell 25. Autentisk CSR baserat på CSR-rapportering 

* Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. ** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå 

B-koefficient (standardfel). Tabellen visar ”Oberoende variabler”, ”kontrollvariabler”, ”Sektor” samt statistiska 

variablerna för R2, justerat R2, F-värde, Signifikans (Sig.), antal (n) samt Durbin-Watson värde. ROA visar regressionen 

för avkastning för totalt kapital (ROA) som beroende variabel och CSP som oberoende variabel. Tobin’s Q visar 

regressionen för Tobin’s Q som beroende variabel och CSP som oberoende variabel. 
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4.3.5 Autentisk CSR (baserat på extern revisor av hållbarhetsrapporter) och finansiell 

prestation 

Vår andra hypotes innebar att ta reda på om relationen mellan autentisk CSR och CFP är starkare än 

relationen mellan opportunistisk CSR och CFP. Denna regression testar hypotesen baserat på 

huruvida företagen har extern revisor av hållbarhetsrapporter under de 10 år som studien undersöker 

som mått på autentisk CSR. För att testa hypotesen har vi separerat företagen som har extern revisor 

mot de företag som inte har extern revisor och utfört ytterligare regressioner. Vi utförde tre 

regressioner med företag som har extern revisor och tre regressioner för företag som saknar CSR- 

extern revisor. Modellens förklaringsgrad varierar mellan 3 % och 47 % och utfallet av regressionerna 

visas i tabellen nedan. 

  

Utifrån tabell 26 nedan kan vi utläsa skillnader mellan företag som har extern revisor av 

hållbarhetsrapporter och de som saknar extern revisor och kan konstatera att det för modell A finns 

ett signifikant positivt samband mellan CSP och ROA för de företag som har extern revisor på 

signifikansnivån p < 0.05 för företag som saknar extern revisor på signifikansnivån p < 0.01. I tabellen 

framgår att det finns ett signifikant positivt samband för hälsovård, sällanköp och dagligvaror för 

företag som har extern revisor. Ur tabellen framgår vidare att det finns ett signifikant negativt 

samband för storlek, risk och finans för de företag som saknar extern revisor. Det finns även ett 

signifikant positivt samband för företag som saknar extern revisor för IT. 

  

Från modell B, som har ROE som beroende variabel för CFP, saknas ett signifikant samband mellan 

CSP och ROE för företag både med extern revisor utan extern revisor. Ur tabellen framgår att det 

finns ett signifikant positivt samband för risk och ett signifikant negativt samband för storlek för de 

företag som har revisor, medan övriga signifikanta samband saknas. 

 

För modell C kan vi utifrån tabellen nedan utläsa att det finns ett signifikant positivt samband mellan 

CSP och Tobin’s Q för företag både med och utan extern revisor på signifikansnivån p < 0.05. Ur 

tabellen framgår att det finns ett signifikant negativt samband för både de företag som har extern 

revisor och för de som saknar extern revisor gällande storlek och ett signifikant positivt samband för 

hälsovård och dagligvaror. Det finns även ett signifikant positivt samband för IT för de företag som 

saknar extern revisor. De företag som har revisor uppvisar även ett signifikant positivt samband för 

sällanköp och för de företag som saknar revisor finns ett signifikant positivt samband för IT. 

Förklaringsgraden för modell A och C är väsentligt starkare för de företag som har CSR-rapportering 

jämfört med de företag som saknar CSR-rapportering.  
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Tabell 26. Autentisk CSR (baserat på extern revisor av hållbarhetsrapporter) och finansiell 

prestation 

Modell   (A) (B) (C) 

Beroende variabel ROA ROE Tobin's Q 

    Koefficient Koefficient Koefficient 

Variabel   Har revisor Har ej revisor Har revisor Har ej revisor Har revisor Har ej revisor 

Intercept α   280,827 (112,632)* 228,198 (53,547)** 1990,984 (1084,574) 353,505 (592,297) 70,717 (19,965)** 68,551 (8,516)** 

CSP (β1)   11,178 (5,333)* 6,363 (1,735)** 67,093 (51,356) 34,673 (19,188) 1,969 (0,945)* 0,678 (0,276)* 

Storlek (β2)   -28,435 (9,508)* -17,803 (4,944)** -213,366 (91,558)* -26,424 (54,682) -6,720 (1,685)** -5,485 (0,786)** 

Risk (β3)   4,640 (3,644) -6,540 (1,896)** 67,056 (35,091)* -46,812 (20,975) 0,959 (0,646) -0,315 (0,302) 

Hälsovård   73,428 (17,443)** 21,833 (12,992) 249,429 (167,967) 6,384 (143,704) 9,482 (3,092)* 7,563 (2,066)** 

Industri   -4,469 (15,645) 10,068 (11,776) -60,340 (150,655) -24,336 (130,261) -2,136 (2,773) 1,563 (1,873) 

Sällanköp   44,987 (17,898)* 15,027 (11,913) 335,102 (172,344) -80,926 (131,776) 8,187 (3,173)* 3,479 (1,895) 

Material   4,387 (17,111) -1,534 (12,542) -113,075 (164,765) -36,374 (138,729) 2,928 (3,033) 0,007 (1,995) 

Dagligvaror   39,136 (15,877)* 21,543 (12,858) 85,849 (152,888) 70,692 (142,230) 6,853 (2,814)* 4,719 (2,045)* 

Finans   -11,042 (28,122) -55,081 (15,754)** -156,030 (270,799) -88,798 (174,262) -3,425 (4,985) -4,368 (2,505) 

IT   -30,352 (39,859) 36,048 (13,433)* -221,854 (383,815) 5,272 (148,589) -8,302 (7,065) 6,147 (2,136)* 

Energi   10,201 (18,815) 0,845 (12,564) -2,385 (181,174) -3,716 (138,973) -0,377 (3,335) 1,383 (1,998) 

Telekom   0,692 (19,526) 21,595 (16,866) -59,066 (188,018) 76,436 (186,556) 0,176 (3,461) 3,601 (2,682) 

Fastighet   -20,805 (19,304) -14,523 (14,005) -220,064 (185,887) -70,004 (154,911) -3,767 (3,422) -1,568 (2,227) 

Observationer    4480 770 4480 770 4480 770 

R2   0,461 0,192 0,270 0,030 0,472 0,242 

Justerat R2   0,350 0,168 0,119 0,001 0,363 0,219 

F   4,152 7,923 1,791 1,046 4,329 10,630 

Sig.   0,000 0,000 0,064 0,406 0,000 0,000 

N   448 77 448 77 448 77 

Durbin-Watson   1,893 1,942 1,825 2,011 1,872 1,907 

Tabell 26. Autentisk CSR baserat på extern revisor av hållaberhetsrapporter 

* Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. ** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. B-koefficient (standardfel). 

Tabellen visar ”Oberoende variabler”, ”kontrollvariabler”, ”Sektor” samt statistiska variablerna för R2, justerat R2, F-

värde, Signifikans (Sig.), antal (n) samt Durbin-Watson värde. ROA visar regressionen för avkastning för totalt kapital 

(ROA) som beroende variabel och CSP som oberoende variabel. Tobin’s Q visar regressionen för Tobin’s Q som 

beroende variabel och CSP som oberoende variabel. 
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4.3.6 Autentisk CSR (baserat på poäng för kontroverser) och finansiell prestation 

Vår andra hypotes innebar att ta reda på om relationen mellan autentisk CSR och CFP är starkare än 

relationen mellan opportunistisk CSR och CFP. Denna regression testar hypotesen baserat på 

huruvida företagen har höga eller låga poäng för kontroverser under de 10 år som studien undersöker 

som mått på autentisk CSR. För att testa hypotesen har vi separerat företagen som har höga poäng för 

kontroverser mot de företag som har låga poäng för kontroverser och utfört ytterligare regressioner. 

Vi utförde tre regressioner med företag som har höga poäng för kontroverser och tre regressioner för 

företag som har låga poäng för kontroverser. Modellens förklaringsgrad varierar mellan 3,1 % och 

30,7 % och utfallet av regressionerna visas i tabellen nedan. 

  

Utifrån tabell 27 nedan kan vi utläsa skillnader mellan företag som har höga poäng för kontroverser 

och de som har låga poäng för kontroverser och kan konstatera att det för modell A finns ett 

signifikant positivt samband mellan CSP och ROA för de företag som har låga poäng på 

signifikansnivån p < 0.01, medan det för företag med höga poäng för kontroverser saknas signifikans. 

I tabellen framgår att det finns ett signifikant negativt samband för storlek, finans, risk och fastighet 

för företag med låga poäng för kontroverser och ett signifikant positivt samband för företag med låga 

poäng för hälsovård och IT. 

  

Från modell B, som har ROE som beroende variabel för CFP finns ett signifikant positivt samband 

mellan CSP och ROE för de företag som har låga poäng på signifikansnivån p < 0.05, medan det för 

företag med höga poäng för kontroverser saknas signifikans. Ur tabellen framgår att det finns ett 

signifikant positivt samband för risk för de företag med höga poäng för kontroverser. Vidare framgår 

att det finns ett signifikant negativt samband för risk för de företag som har låga poäng för 

kontroverser medan övriga signifikanta samband saknas. 

 

För modell C kan vi utifrån tabellen nedan utläsa att det finns ett signifikant positivt samband mellan 

CSP och Tobin’s Q för företag med låga poäng för kontroverser och att det saknas signifikans mellan 

företag med höga poäng. Ur tabellen framgår att det finns ett signifikant negativt samband för de 

företag som har låga poäng för kontroverser gällande storlek och ett signifikant positivt samband för 

hälsovård, sällanköp, dagligvaror och IT. 
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Tabell 27. Autentisk CSR (baserat på poäng för kontroverser) och finansiell prestation 

Modell   (A) (B) (C) 

Beroende variabel ROA ROE Tobin's Q 

    Koefficient Koefficient Koefficient 

Variabel   Har höga 

kontroverspoäng 

Har låga 

kontroverspoäng 

Har höga 

kontroverspoäng 

Har låga 

kontroverspoäng 

Har höga 

kontroverspoäng 

Har låga 

kontroverspoäng 

Intercept α   81,299 (85,063) 273,959 

(59,304)** 

152,886 (328,987) 312,603 (687,232) 42,410 (14,656) 76,979 (9,320)** 

CSP (β1)   1,384 (2,907) 8,165 (1,903)** 2,132 (11,242) 52,096 (22,051)* -0,31 (0,501) 0,970 (0,299)** 

Storlek (β2)   -3,576 (7,328) -23,270 (5,437)** -13,641 (28,341) -32,762 (63,007) -2,780 (4,263) -6,406 (0,854)** 

Risk (β3)   1,032 (3,461) -5,450 (1,955)* 48,975 (13,385)** -44,477 (22,654)* 0,217 (0,596) -0,184 (0,307) 

Hälsovård   39,096 (38,324) 25,415 (12,282)* 136,305 (148,222) 15,495 (142,325) 5,053 (6,603) 8,419 (1,930)** 

Industri   14,253 (37,771) 8,190 (10,493) 66,033 (146,081) -33,969 (121,593) 0,510 (6,508) 0,885 (1,649) 

Sällanköp   12,265 (38,400) 18,403 (10,584) 10,304 (148,514) -54,451 (122,51) 2,252 (6,616) 3,697 (1,663)* 

Material   4,689 (39,032) -1,565 (11,288) 25,255 (150,959) -54,038 (130,811) 0,495 (6,725) 0,014 (1,774) 

Dagligvaror   35,525 (38,317) 20,281 (11,844) 180,145 (148,192) 49,021 (137,254) 7,189 (6,602) 3,736 (1,861)* 

Finans   -32,722 (41,591) -48,119 (15,626)* 92,114 (160,854) 41,241 (181,079) -6,375 (7,166) -3,351 (2,456) 

IT   33,504 (38,996) 40,356 (13,583)* 77,391 (150,818) 31,478 (157,410) 3,637 (6,719) 6,457 (2,135)* 

Energi   2,052 (38,944) 2,320 (11,393) 2,263 (150,618) -3,383 (132,022) -0,498 (6,710) 1,146 (1,790) 

Telekom   4,345 (39,838) 18,428 68,220 (154,076) -101,259 (168,053) 0,678 (6,864) 2,986 (2,351) 

Fastighet   -14,393 (38,027) -18,912 (14,502) -85,071 (147,072) 19,277 (186,666) -2,559 (6,552) -2,582 (2,279) 

Observationer    1140 4110 1140 4110 1140 411 

R2   0,259 0,195 0,295 0,031 0,307 0,262 

Justerat R2   0,163 0,168 0,204 0,000 0,217 0,238 

F   2,691 7,385 3,225 0,989 3,402 10,866 

Sig.   0,003 0,000 0,000 0,461 0,000 0,000 

N   114 411 114 411 114 411 

Durbin-Watson   2,056 1,980 2,114 1,992 2,256 1,913 

Tabell 27. Autentisk CSR baserat på poäng för kontroverser 

* Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. ** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. B-koefficient (standardfel). 

Tabellen visar ”Oberoende variabler”, ”kontrollvariabler”, ”Sektor” samt statistiska variablerna för R2, justerat R2, F-
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värde, Signifikans (Sig.), antal (n) samt Durbin-Watson värde. ROA visar regressionen för avkastning för totalt kapital 

(ROA) som beroende variabel och CSP som oberoende variabel. Tobin’s Q visar regressionen för Tobin’s Q som 

beroende variabel och CSP som oberoende variabel. 
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5. Diskussion av resultatet 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån studiens hypoteser samt egna reflektioner över 

resultatet.  

 

5.1 Diskussion kring hypotes 1 

Relationen mellan företags CSP och finansiella prestation har studerats vid ett flertal tillfällen, men 

resultaten har inte varit entydiga (McWilliams & Siegel, 2001; Marom, 2006; Mahoney & Roberts, 

2007; Makni et al., 2009; Charlo et al., 2015). Flera forskare hävdar att det finns ett positivt samband 

(Wang et al., 2016; Flammer, 2015; Saeidi et al., 2015; Orlitzky et al. 2003; Margolis & Walsh, 2003, 

Waddock & Graves, 1997; Cornell & Shapiro, 1987) och att detta samband kan förklaras av 

intressentteorin (Margolis & Walsh, 2003, Waddock & Graves, 1997; Wang et al., 2016). Forskare 

med ett neoklassiskt synsätt menar att det istället finns ett negativt samband då CSR-aktiviteter 

innebär ökade kostnader (Aupperle et al., 1985; Wang et al., 2016; Waddock & Graves, 1997), vilket 

leder till minskad vinst och ett lägre aktieägarvärde (Barnea & Rubin, 2010). Det finns även flera 

forskare som menar att relationen mellan CSR och finansiell prestation är neutral eller saknas 

(Ullman, 1985; Waddock & Graves, 1997; McWilliams & Siegel 2001). Vi har undersökt bolag över 

en tioårsperiod för att säkerställa att tillfälliga nedgångar inte påverkat resultatet i sin helhet.  

 

5.1.2 Utfall av genomförda regressioner 

Med utgångspunkt i att merparten av den tidigare forskningen funnit ett positivt samband kring 

relationen mellan CSR och CFP (Flammer, 2015; Margolis & Walsh, 2003; Saeidi et al., 2015) 

utformades vår första hypotes enligt följande; 

 

H1:  Relationen mellan CSR och CFP är positiv 

 

För att på ett tydligt sätt kunna analysera och diskutera resultatet från vår studie har vi formulerat 

tillhörande sub-hypoteser enligt nedan för att därefter koppla till studiens resultat: 

 

 H1.1 Relationen mellan CSR och ROA är positiv 

 H1.2 Relationen mellan CSR och ROE är positiv 

 H1.3 Relationen mellan CSR och Tobin’s Q är positiv 

 

Sub-hypotes H1.1 hävdar att relationen mellan CSR och ROA är positiv. Denna hypotes är testad i 

tabell 21, regressionsmodell A. Resultat ger en tydlig indikation på att ROA som beroende variabel 
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är signifikant och har ett positivt samband med CSP som oberoende variabel, där förklaringsgraden 

uppgår till 19 %. Studien bekräftar därmed hypotes H1.1, att CSP har en positiv inverkan för 

avkastningen på totalt kapital. Resultatet kan i likhet med tidigare studier (Margolis & Walsh, 2003, 

Waddock & Graves, 1997; Wang et al., 2016), förklaras av intressentteorin. Intressentteorin beskriver 

förhållandet mellan intressenter och företagens agerande kring CSR-relaterade frågor (Margolis och 

Walsh, 2003), där intressenterna som grupp kan påverka eller påverkas både positivt och negativt av 

företagens agerande (Marom, 2006). Genom att bemöta de olika intressenternas krav uppstår ett värde 

för företaget som har en positiv inverkan på det finansiella resultatet (Makni et al., 2009; Malik, 

2014). Malik (2014) beskriver hur detta kan ske genom förbättrad information till investerare, vilket 

leder till reducerad risk som i sin tur sänker företagets kapitalkostnad. Även påtryckningar från 

intressenter kan enligt Agudo Valiente et al. (2012) ha en positiv inverkan på företagets finansiella 

resultat. 

 

Sub-hypotes H1.2 hävdar att relationen mellan CSR och ROE är positiv. Denna hypotes är testad i 

tabell 21, regressionsmodell B. Resultat indikerar att ROE som beroende variabel är signifikant och 

har ett positivt samband med CSP som oberoende variabel, där förklaringsgraden uppgår till 2,6 %. 

Studien bekräftar därmed hypotes H1.2, att CSP har en positiv inverkan för avkastningen på eget 

kapital. Även denna hypotes kan förklaras enligt intressentteorin enligt ovan. 

 

Sub-hypotes H1.3 hävdar att relationen mellan CSR och Tobin’s Q är positiv. Denna hypotes är testad 

i tabell 21, regressionsmodell C. Resultat indikerar att Tobin’s Q som beroende variabel inte är 

signifikant och saknar ett positivt samband med CSP som oberoende variabel, varför det saknas stöd 

för hypotesen. Avsaknaden av signifikans för hypotesen kan förklaras med teorin för utbud och 

efterfrågan, där flera forskare menar att relationen mellan CSP och finansiell prestation är neutral, 

(Ullman, 1985; Waddock & Graves, 1997; McWilliams & Siegel, 2001) eller helt saknas (Ullman, 

1985). Den neutrala relationen kan enlig McWilliams och Siegel (2001) förklaras med att den 

vinstmaximerande nivån av CSR innebär att företaget endast kommer att producera den mängd av 

CSR som både maximerar vinsten och tillgodoser intressenternas intresse. Detta leder till att om ett 

av två vinstmaximerande företag investerar i CSR så kommer båda i slutändan att få samma resultat 

(ibid). 

 

5.2 Diskussion kring hypotes 2  

Eftersom det i tidigare forskning finns motstridiga resultat kring relationen mellan CSR och 

finansiella prestationer, vilket vi har redogjort för i avsnitt 5.1, antar vi att det finns variabler som det 

inte tagits hänsyn till som kan förklara skillnaderna. Vi menar att en del av förklaringen kan utgöras 
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av huruvida företagets CSR-arbete uppfattas som autentiskt eller opportunistiskt. Autentisk CSR har 

studerats av flera forskare ur olika synvinklar. Russo och Tencati (2009) menar att strategisk CSR 

med fokusering på de anställda kan leda till ökad produktivitet då detta kan resultera i ett ökat 

engagemang bland medarbetarna. CSR-aktiviteter som är konsekventa kan enligt Caza et al. (2004) 

leda till ökade vinster under förutsättning att intressenterna ser organisationen och dess CSR-arbete 

som autentiskt. 

 

Vi menar att den tidigare forskningen tydligt beskriver vikten av att företagen agerar autentiskt, men 

vi har inte funnit några tidigare studier som studerat om relationen mellan autentisk CSR och CFP är 

starkare än den mellan opportunistisk CSR och CFP vilket är syftet med vår studie. Inledningsvis 

kommer vi att diskutera komplexiteten med definitionen autenticitet för att vidare diskutera utfallet i 

genomförda regressioner. Vi har undersökt bolag över en tioårsperiod för att säkerställa att tillfälliga 

nedgångar inte påverkat resultatet i sin helhet. 

 

5.2.1 Diskussion kring autenticitet 

För att kunna besvara vårt syfte med studien krävs en definition av autenticitet. Vi menar, i likhet 

med Mazutis och Slawinski (2015), att det finns många definitioner på autenticitet. I föreliggande 

studie har vi valt att definiera autenticitet utifrån huruvida konsekvent ett företag är med CSR 

aktiviteter, om företaget innehar CSR-kommitté, om företaget har CSR rapportering, om företaget 

har extern revisor av hållbarhetsrapporter samt om företaget har höga eller låga poäng för 

kontroverser.  

 

För att CSR ska leda till lönsamhet anser vi att kontinuitet är en central del för att få autenticitet, 

vilket även Walumbwa et al. (2008) skriver. Vi menar att det tar lång tid för ett företag att bygga upp 

ett hållbart CSR som når ut till marknaden, varför det krävs en strategi som är långsiktig och fullföljs. 

Även Alhouti et al. (2016) menar att autentisk CSR-investering innebär en kontinuerlig satsning som 

pågår under en längre tid och att CSR-arbetet således blir en del av företagets levnadssätt. Skulle 

CSR-strategin frångås kommer det att leda till en besvikelse bland konsumenter, investerare och 

anställda vilket i det långa loppet innebär att lönsamheten tar stryk då förtroendet inte längre existerar. 

Tidigare studier utförda av Sen och Bhattacharya (2001) visar att konsumenterna är ett företags mest 

väsentliga intressegrupp. Vidare menar de att konsumenter brukar ha en skeptisk attityd till de 

budskap som företagen sänder, vilket gör det autentiska arbetet och dess uppfattning av allmänheten 

är av stor vikt. Om konsumenterna mister förtroendet till bolaget kommer detta ha en negativ inverkan 

på bolagets lönsamhet då de varor och tjänster bolaget erbjuder inte kommer ha någon efterfrågan. 
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Det är därför av stor vikt att CSR-satsande bolag förhåller sig strikt till sin strategi och inte frångår 

denna skriver Walumbwa et al. (2008) vilket även styrks av Pomering och Dolnicar (2009). Det vi 

syftar på är om ett bolag som marknadsför sig att aldrig använda djurtester vid framställandet, men 

frångår denna strategi på någon produkt och detta kommer fram senare kommer förtroendet hos 

konsumenterna att vara borta och risken att de aldrig köper bolagets produkter är stor. Vi menar därför 

att bolag som autentiskt arbetar med CSR bygger upp ett förtroende hos konsumenter vilket i sin tur 

indikerar på en positiv lönsamhetsutveckling då konsumenterna behålls.  

 

Roberts (1992) skriver att införandet av CSR-kommitté kan utgöra ett tecken på strategiskt CSR-

arbete. Vi menar att företag som har en CSR-kommitté intresserar sig för CSR på ett autentiskt sätt 

genom att avsätta resurser till denna kommitté. Detta kommer då även att innefatta att bolagets 

anställda får en annan syn på organisationens CSR-satsning och dess autenticitet. Forskning av 

Dhaliwal et al. (2012) visar att företagets anställda intresserar sig för vad bolaget står för och 

dessutom ser sig som representanter av organisationen genom att strategiskt investera i de anställda. 

Detta innebär i sin tur ett ökat engagemang från de anställda som då kan sprida detta engagemang 

vidare till konsumenter, vilket vi påtalat tidigare leder till bättre finansiella prestationer.  

 

Vidare anser vi även att ett mått på autenticitet kan ses via CSR-rapportering. Vi menar att om ett 

bolag idkar autentiskt CSR bör de även vilja bevisa detta då det kan skapa goodwill enligt Charlo et 

al. (2015). Genom att rapportera om CSR får bolagen en kvalitetsstämpel samt en uppvisad 

medvetenhet och ödmjukhet inför framtiden hos allmänheten, enligt vår mening. Tidigare forskning 

har visat att motsatt effekt kan innebära att samhället ser på bolaget som ett försök till att reparera 

bolagets anseende (Alhouti et al., 2016), vilket stärker vårt argument till att rapportering om CSR är 

ett mått på autenticitet. Genom uppvisad medvetenhet avseende CSR menar vi att bolag som idkar 

autentiskt CSR erhåller en fördel då detta kan locka till sig investerare, vilket även Martin och Moser 

(2016) beskriver. Genom att få investerare som är angelägna om CSR har då möjligen krav på CSR 

istället för en stor avkastning, vilket i sin tur genererar lägre kapitalkostnader och därigenom en högre 

lönsamhet för det autentiska CSR-satsande bolaget.  

 

Slutligen vill vi också hävda att om bolag idkar autentiskt CSR har bolaget i fråga inget motstånd 

genom att ha en extern revisor som granskar hållbarhetsrapporteringen. Ojasoo (2016) förklarar att 

en etikrevision innebär att den externa revisorn kan kartlägga och analysera hur väl bolagets agerande 

överensstämmer med internationella standarder och CSR-rapporter och utvärderar etiska dilemman 

innan de inträffar. En etikrevision kan också vara ett sätt för företag som agerar inom kontroversiella 

områden som exempelvis spelbolag, alkohol, gruvor och pälsindustrin, att erbjuda större transparens 
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kring sitt område och på så vis erhålla social acceptans för sitt arbete. Detta kan resultera i färre 

protester och reaktioner mot företags arbete. Genom revision kan företagen även lära sig mer om 

dolda etiska risker, vilka skulle kunna vara skadliga i framtiden och på så vis hindra dem från att 

inträffa. En etikrevision är ett sätt att erbjuda intressenterna mer transparens och en korrekt bild kring 

företagets verkliga beteende och kan enligt Ojasoo (2016) vara det bästa och kanske till och med det 

enda sättet att hantera intressenternas konkreta intressen mer exakt och öka förtroendet mellan 

organisationen och dess intressenter. Starbucks är ett exempel på när externa revisorer använts för att 

försäkra intressenterna om att informationen som levererats i CSR-rapporterna var korrekt (Kotler & 

Lee, 2005). Vi menar att de bolag som anlitar en extern revisor kan anses vara seriösa och inte är 

rädda för att erhålla en objektiv bedömning av bolagets hållbarhetsredovisning, vilket enligt vår 

mening är ett tecken på att CSR idkas autentiskt. 

 

5.2.2 Utfall av genomförda regressioner 

Få forskare har tidigare koncentrerat sig på relationen mellan autentiskt CSR och CFP. Utfallet på 

tidigare forskning har även här varit varierat där vissa forskare menar att autentiskt CSR-arbete 

genererar bättre CFP (DiSegni et al., 2015), medan andra hävdar att CFP inte kan samköras mot 

autentiskt CSR-arbete utan en tidsaspekt (Caza et al., 2004). Michelon et al (2013), Hillman och Keim 

(2001) samt Callan och Thomas (2009) anser att olika CSR-aktiviteter har olika effekt på företagets 

CFP. Genom att vi ovan definierat autenticitet har vi kunnat mäta autenticitet och dess påverkan på 

bolagens finansiella prestationer. Problematiken i tidigare forskning har visat sig vara svårigheten att 

definiera autenticitet (Mazutis & Slawinski, 2015) samtidigt som allmänheten fått en ökad efterfrågan 

om autentiska CSR-engagemang hos företagen (Goffee & Jones, 2005; Liedtka 2008). 

 

Med utgångspunkt att merparten av tidigare forskning saknar en klar definition av autenticitet i 

relation med finansiella prestationer utformades studiens andra hypotes enligt följande: 

 

H2: Relationen mellan autentisk CSR och CFP är starkare än relationen mellan 

opportunistisk CSR och CFP 

 

Även under vår andra hypotes har vi utformat sub-hypoteser för att på ett tydligt sätt diskutera och 

analysera resultatets utfall, tillhörande sub-hypoteser utformades enligt nedan: 

 

H2.1 Relationen mellan autentisk CSR och ROA är starkare än relationen mellan 

opportunistisk CSR och ROA 
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H2.2 Relationen mellan autentisk CSR och ROE är starkare än relationen mellan 

opportunistisk CSR och ROE 

H2.3 Relationen mellan autentisk CSR och Tobin’s Q är starkare än relationen mellan 

opportunistisk CSR och Tobin’s Q 

 

Studiens första sub-hypotes H2.1 hävdar att relationen mellan autentisk CSR och ROA är starkare än 

relationen mellan opportunistisk CSR och ROA, vilken testas i tabell 23-27, regressionsmodell A. 

Statistik ger en tydlig indikation på att CSP som oberoende variabel är signifikant på fem 

procentsnivån och har ett positivt samband med ROA som beroende variabel för autenticitetmåtten 

som är konsekvens, innehar CSR-rapportering och har en extern revisor av hållbarhetsrapporter under 

en tioårsperiod. Däremot visar resultatet ingen indikation på samband mellan CSP och ROA för 

autenticitetmåtten för bolag som har CSR-kommitté och bolag som har höga poäng för kontroverser. 

Då resultaten inte varit enhälliga för samtliga autenticitetsmått kan vi inte bekräfta sub-hypotes H2.1. 

Detta kan förklaras av hur olika CSR-aktiviteter har olika påverkan på det finansiella resultatet, vilket 

beskrivits i tidigare studier (Michelon et al., 2013; Hillman & Keim, 2001; Callan & Thomas, 2009). 

 

Sub-hypotes H2.2 hävdar att relationen mellan autentiskt CSR och ROE är starkare än relationen 

mellan opportunistiskt CSR och ROE. Hypotesen är testad i tabell 23-27 med regressionsmodell B. 

Resultaten visar tydligt att det saknas samband mellan CSP och ROE för samtliga mått på autenticitet 

under en tioårsperiod, varför vi inte kan bekräfta sub-hypotes H2.2.  

 

Studiens sista sub-hypotes H2.3 hävdar att relationen mellan autentiskt CSR och Tobin’s Q är starkare 

än relationen mellan opportunistiskt CSR och Tobin’s Q, vilken testas i tabell 23-27, 

regressionsmodell C. Statistik indikerar att ett signifikant positivt samband på fem procentsnivån 

föreligger för autenticitetmåtten för bolag som verkar konsekvent, innehar CSR-kommitté och CSR-

rapportering samt har en extern revisor av hållbarhetsrapporter under en tioårsperiod. Däremot visar 

resultatet ingen indikation på samband för bolag som har höga poäng för kontroverser. Eftersom 

resultatet av samtliga variabler varken varit entydiga eller signifikanta för alla sätt att mäta CSR kan 

vi inte heller bekräfta sub-hypotes H2.3. Även detta kan förklaras av hur olika CSR-aktiviteter har 

olika påverkan på det finansiella resultatet, vilket beskrivits i tidigare studier (Michelon et al., 2013; 

Hillman & Keim, 2001; Callan & Thomas, 2009). 

 

Utifrån detta drar vi paralleller till hur bristande autenticitet bland företag kan påverka hur företagets 

CSR-aktiviteter uppfattas vilket kan ha en negativ effekt på företagets lönsamhet. Vi menar att ett 

företag som inte uppfattas som autentiskt socialt ansvarstagande sannolikt inte kommer att få de 
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positiva effekterna av CSR-aktiviteter, såsom att utveckla företagets produkter för att bli mer 

efterfrågade samt förbättra anställdas moral och engagemang, kontra ett företag som uppfattas inneha 

autentiskt CSR. Vi menar att en avgörande faktor för autenticitet inom CSR grundar sig i hur 

konsekvent företaget bedriver CSR-aktiviteter. Bolag med opportunistiska CSR-aktiviteter är enligt 

vår uppfattning att betrakta som inte fullt engagerade inom CSR och därigenom även mindre benägna 

att erhålla de positiva effekter autenticitet har på CSR och lönsamhet mot ett bolag som idkar 

autentiskt CSR.  

 

Vi har inte kunnat bekräfta sub-hypoteserna till studiens andra huvudhypotes, men vi kan dock se 

signifikanta samband på var och ett av respektive mått på autenticitet i relation till ROA och Tobin’s 

Q. I och med detta styrks tidigare teser om att definitionen och således även sättet att mäta autenticitet 

kan utgöra en svårighet (Mazutis & Slawinski, 2015) och hur olika CSR-aktiviteter har olika påverkan 

på det finansiella resultatet, vilket beskrivits i tidigare studier (Michelon et al., 2013; Hillman & 

Keim, 2001; Callan & Thomas, 2009). Mäter vi autenticitet utifrån konsekvens, bolag som rapporterar 

om CSR och innehar extern revisor kan vi se ett positivt signifikant samband på fem procentsnivå för 

ROA och Tobin’s Q i relation till CSP, medan signifikans saknas för övriga autenticitetsmått. 

Sammanfattningsvis kan vi därför konstatera att om studien hade utförts på färre mått av autenticitet 

hade fler hypoteser kunnat bekräftas samtidigt som det hade kunnat leda till en mer allmän studie som 

inte bidragit till något nytt till redovisningslitteraturen.  

 

Vi kan i studien se exempel på hur olika mått på autenticitet kan kopplas till grupper av intressenter, 

vilket kan förklaras genom att olika branscher upplever olika krav från samhället skriver Waddock 

och Graves (1997). Genom att exempelvis branschen inom gas och olja utsätts för krav inom 

miljöpåverkan från intressenter leder detta till att branscherna väljer att investera i en viss typ av CSR 

för att uppfylla dessa krav, skriver Hillman och Keim (2001). Detta kan leda till att företag inför en 

CSR-kommitté för att kommunicera på ett bättre sätt kring sitt CSR-arbete till de anställda, som då 

kan agera som ambassadörer och förmedla detta vidare (Dhaliwal et al., 2012). Vikten av att verka 

autentiskt har alltså stor påverkan på huruvida konsumenter, intressenter och anställda uppfattar 

bolaget. Detta innebär även att autenticitet har en stor betydelse för bolagets finansiella resultat då 

konsumenter, intressenter och dess anställda är avgörande för bolagets fortlevnad.  

 

5.3 Sammanfattning kring hypotes 1 och 2  

Vår studie utgår från två huvudhypoteser, den första baseras på antagandet att relationen mellan CSR 

och finansiell prestation är positiv och den andra på antagandet att relationen mellan autentisk CSR 

och finansiell prestation är starkare än relationen mellan opportunistisk CSR och finansiell prestation. 
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Båda hypoteserna har kompletterats med tillhörande sub-hypoteser för de olika måtten för finansiell 

prestation för att på ett tydligt sätt kunna analysera och diskutera resultatet. 

 

Vår första huvudhypotes bekräftar resultaten från tidigare forskning om att ett positivt samband för 

relationen mellan CSR och finansiell prestation föreligger, då ROA och ROE utgör den beroende 

variabeln. Sambandet kan enligt tidigare forskning förklaras med intressentteorin som beskrivs ha en 

positiv inverkan på det finansiella resultatet (Margolis & Walsh, 2003, Waddock & Graves, 1997; 

Wang et al., 2016). Detta kan enligt Malik (2014) förklaras med hur företagen, genom förbättrad 

information, uppnår finansiella fördelar till följd av minskad risk, vilket leder till lägre kostnader för 

kapital. För det marknadsbaserade måttet Tobin’s Q kan vi inte bekräfta hypotesen. Tidigare studier 

menar att detta kan bero på att det inte finns någon relation mellan CSR och finansiell prestation 

(Ullman, 1985) eller att relationen är neutral (Ullman, 1985; Waddock & Graves, 1997; McWilliams 

& Siegel, 2001), vilket förklaras genom teorin för utbud och efterfrågan. Vår första huvudhypotes 

kan därmed inte bekräftas i sin helhet, vilket överensstämmer med tidigare forskning som beskrivit 

hur det saknas entydiga resultat avseende huruvida CSR genererar bättre finansiella prestationer för 

företag (McWilliams & Siegel, 2001; Marom, 2006; Mahoney & Roberts, 2007; Makni et al., 2009; 

Charlo et al., 2015). 

 

Vår andra huvudhypotes testar om relationen mellan autentisk CSR och finansiell prestation är 

starkare än relationen mellan opportunistisk CSR och finansiell prestation. Utifrån respektive utfall 

av sub-hypotes har dessa inte kunnat bekräftas, vilket vi tror beror på, i enlighet med tidigare 

forskning, svårigheter med att definiera autenticitet (Mazutis & Slawinski, 2015) och hur olika CSR-

aktiviteter har olika effekt på företagets finansiella prestation (Michelon et al., 2013; Hillman & 

Keim, 2001; Callan & Thomas, 2009). Vi har genom att studera tidigare forskning om autenticitet ur 

flera synvinklar såsom ledarskap, marknadsföring och strategi (Walumbwa et al., 2008; Tang et al., 

2012; Sen & Bhattacharya, 2001; Luthans & Avolio, 2003; Malik, 2014) bildat oss en uppfattning 

om begreppet som vi kunnat applicera i föreliggande studie och därigenom även diskuterat studiens 

resultat. Trots att studiens andra huvudhypotes inte kunnat bekräftas i sin helhet har vi kunnat 

konstatera vikten av att verka autentiskt, då detta visats sig ha en positiv effekt på konsumenter, 

intressenter och företagens anställda som i sin tur kan bidra till ökad lönsamhet (Dhaliwal, et al., 

2012; Cording et al., 2014). 
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

I det avslutande kapitlet redogörs för studiens slutsats där syftet besvaras. Vidare diskuteras studiens 

bidrag inom redovisningslitteraturen och dess begränsningar. Slutligen presenteras förslag till 

vidare forskning inom området.  

 

6.1 Studiens slutsats 

Studiens syfte var att undersöka om autentisk CSR leder till större lönsamhet än opportunistisk CSR. 

Vår studie visar en variation av finansiella prestationer beroende på om bolagens CSR uppfattas som 

autentiskt eller opportunistiskt, beroende på vilka variabler som ställts mot varandra. När ROE utgör 

den beroende variabeln kan vi konstatera att det saknas signifikans kring om det finns någon skillnad 

mellan om företaget agerar autentiskt eller opportunistisk, men om ROA eller Tobins’s Q utgör den 

beroende variabeln så finns signifikans. 

 

Av resultatet kan vi se att de fem olika sätt som vi valt att mäta autenticitet på har påverkat de 

finansiella prestationerna olika mycket och på olika sätt. Vi kan av resultatet utläsa att det finns 

tydliga samband mellan autentisk CSR och finansiell prestation, men att detta är beroende av hur 

autenticitet definieras, vilket leder till att resultatet för hypoteserna inte blir entydiga. Vi anser, efter 

genomförd studie, att konsekvens, CSR-kommitté, CSR-rapportering och användandet av extern 

revisor av hållbarhetsrapporter utgör bra mått på autenticitet där vi kan se att företag som definieras 

som autentiska baserat på dessa variabler uppnår en större lönsamhetseffekt jämfört med övriga. Vi 

menar även att enbart mäta företagets kontroverser utgör ett sämre mått då detta saknade signifikans. 

Detta tror vi delvis kan förklaras av att autenticitet är komplext och inte heller är definierat som ett 

specifikt begrepp, vilket överensstämmer med Mazutis och Slawinski’s (2015) beskrivning av 

autenticitet. Resultatet bekräftar även tidigare studiers utfall som beskriver att olika områden inom 

CSR har olika påverkan på den finansiella prestationen (Michelon et al., 2013; Hillman & Keim, 

2001; Callan & Thomas, 2009). 

 

Utifrån tidigare forskning av Caza et al. (2004) har vi dock funnit stöd i att autenticitet är viktigt för 

bolagens finansiella resultat, vilket vi även menar kan appliceras på autentiskt CSR. När autenticitet 

definieras utifrån konsekvens eller CSR-rapportering utgör skillnaden mellan autentiska och 

opportunistiska företagen 5 % för ROA och 3 % för Tobin’s Q. Vi menar att studiens resultat därmed 

stärker hypotesen att autentisk CSR leder till förbättrad finansiell prestation jämfört med 

opportunistisk CSR, vilket vi menar bör få fler bolag att agera autentiskt för att kunna uppnå dessa 

effekter på lönsamhet.  
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När autenticitet definieras utifrån CSR-kommitté utgör skillnaden för de autentiska företagen 22 % 

för ROA och 16 % för Tobin’s Q och när autenticitet definieras utifrån om företaget har extern revisor 

av hållbarhetsrapporterna utgör skillnaden för de autentiska företagen 27 % för ROA och 23 % för 

Tobin’s Q, vilket stärker hypotesen att autentisk CSR leder till förbättrad finansiell prestation jämfört 

med opportunistisk CSR. Vi menar att utfallet i regressionerna inte enbart kan härröras till 

autenticitet, då kontrollvariabeln för storlek mellan grupperingarna med och utan CSR-kommitté 

respektive revisor, indikerar att de företag som har CSR-kommitté och revisor är större än de företag 

som saknar CSR-kommitté och revisor. Tidigare forskning av Waddock och Graves (1997) samt Tang 

et al. (2012) har beskrivit hur större företag investerar mer i CSR då de har fler intressenter att ta 

hänsyn till, vilket skulle kunna utgöra en del av förklaringen till skillnaden i utfallet. CSR-kommittéer 

kan enligt Roberts (1992) utgöra en del av företagets strategiska CSR. Strategisk CSR kan ge ett 

mervärde som lockar fler kunder till företaget, vilket kan leda till ökad lönsamhet (Banker & 

Mashruwala, 2007; Qiu et al., 2016; Waddock & Graves, 1997).  

 

Studiens slutsats är därför att det finns en tydlig indikation på ett starkare samband mellan autentisk 

CSR och finansiell prestation än det mellan opportunistisk CSR och finansiell prestation. Resultatet 

är beroende av sättet att mäta både autenticitet och vilket mått för finansiell prestation som används, 

något som även besvarar frågan i studiens titel, om autenticitet är nyckeln till lönsam CSR. Vi anser 

dock att bolag som har CSR-kommitté och även bolag som har extern revisor av hållbarhetsrapporter 

är starka och bra mått på autenticitet då effekten av dessa variabler på lönsamhet är så pass stor. För 

dessa två sätt att mäta autenticitet kan vi konstatera att det finns en större variation som därmed också 

kan få stor påverkan på det finansiella resultatet. Vi menar att om företagen var medvetna om detta 

skulle fler sträva mot att bedriva autentiskt CSR istället för opportunistiskt. 

 

6.2 Studiens bidrag 

Föreliggande studie har fört med sig både teoretiskt och praktiskt bidrag. Tidigare forskning av bland 

annat Walumbwa et al. (2008) samt Grayson och Martinec (2004) har främst fokuserat kring 

autenticitet som begrepp medan vår studie bidrar till relationen mellan autentiskt CSR och finansiella 

prestationer, vilket gör studien unik. För det första bidrar studien till redovisningslitteraturen genom 

att diskutera om autentisk CSR leder till bättre finansiell prestation, genom den ökade kunskapen 

kring autentisk CSR gentemot opportunistisk CSR, då tidigare forskning fokuserat på relationen 

mellan CSR och finansiella prestationer (Wood, 1991; Barnea & Rubin, 2010; Carroll, 1999; 

McWilliams & Siegel, 2001; Chang et al., 2012). För det andra bidrar studien även teoretiskt till ökad 

kunskap kring begreppet autenticitet samt huruvida mätningar avseende autenticitet i relation till CSR 

kan genomföras, då det saknas vedertagna begrepp kring mätmetoder för autentisk CSR i tidigare 



 

83 

 

forskning. De mätningar vi genomfört bidrar även till utvecklingen av autenticitets-

operationaliseringar vilket vi anser är av stort värde för redovisningsforskningen då insikt om hur 

autentisk CSR kan påverka det finansiella resultatet och därmed även bolagsledningen. För det tredje 

har studien bidragit till en undersökning av bakomliggande faktorer som kan moderera relationen 

mellan finansiell prestation och CSR-aktiviteter i redovisningslitteraturen.  

 

Vi anser att studiens praktiska bidrag ges till de företag som har en osäkerhet kring om de ska satsa 

autentiskt på CSR och om detta genererar positiv lönsamhet för företaget. Genom att föreliggande 

studies syfte delvis har uppnåtts har detta bringat klarhet för att ett positivt samband mellan autentiskt 

CSR och finansiella prestationer kan äga rum. Trots att resultatet av studien har varierat har vi dragit 

vissa paralleller där vikten av att verka autentiskt i bolagens CSR-arbete genomsyras av mer 

engagerad personal, fler och mer nöjda konsumenter samt intressenter som är villiga att investera i 

bolaget (Sen & Bhattacharya, 2001; Dhaliwal et al., 2012; Martin & Moser, 2016), vilket i sin tur 

genererar bättre finansiella prestationer.  

 

6.3 Studiens begränsning 

I föreliggande studie har vi använt oss av sekundärdata hämtat från Thomson Reuters Datastream 

under perioden 2007-2016. Som vi tidigare nämnt är vi medvetna om de brister som sekundärdata 

kan medföra och då vi inte medverkat vid insamlingen av data kan vi inte till fullo försäkra oss om 

att datamaterialet är av god kvalité och fullständigt korrekt, vilket även Saunders et al. (2012) skriver. 

Men eftersom Thomson Reuters Datastream är en av världens största databas av finansiell karaktär 

(Thomson Reuters ESG Scores, 2017) finner vi vår data trovärdig och tillförlitlig trots att studien 

enbart bygger på sekundärdata. Data är importerad i SPSS där även utförda regressioner har utförts, 

vilket har minskat eventuella handhavandefel som annars kunnat uppstå.  

 

Då undersökningen är en longitudinell studie som löper under en tioårsperiod kan detta innebära att 

tidsaxeln är något lång då CSR kommit upp till ytan först ordentligt de senaste åren. Studien kan 

därför bli något missvisande då många bolag fallit bort ur studien på grund av att de saknar data för 

samtliga år. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Då CSR är stort och brett område finns det fortfarande många delar som forskning behöver belysa. I 

följande del kommer vi att presentera de förslag som vi anser är av betydelse för vidare forskning.  
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Diskussionen kring CSR har sedan 1970-talet växt för varje år och för allt fler företag utgör CSR-

rapportering en del av företagets redovisning, något som i Sverige även är reglerat i lag 

(Regeringskansliet, 2016/2017). Vi har använt oss av en longitudinell design i vår studie som sträcker 

sig över tio år, men då CSR har kommit upp till ytan på senare år kan denna tidsperiod vara något 

missvisande då många bolag förmodligen fallit bort. Ett förslag till vidare forskning är därför att 

genomföra en liknande studie men för en kortare tidsperiod för att därmed få ett större urval. 

 

I föreliggande studie har vi granskat bolag från hela världen utan någon geografisk avgränsning. Då 

CSR, som vi nämnt tidigare i likhet med Forte (2013), skiljer sig mellan olika länder och kulturer kan 

det i framtida forskning vara av intresse att begränsa studien till ett mindre geografiskt område, såsom 

Europa eller USA. Detta kan då innebära tydliga kopplingar där resultaten av studien blir mer 

entydiga än om hela världen tas i beaktande.  

 

Finansiell prestation kan, som vi tidigare nämnt, mätas på olika sätt och med olika typer av mått. I 

föreliggande studie har redovisningsbaserade mått i stor utsträckning tillämpats medan ett 

marknadsmässigt mått har använts. Ett förslag till vidare forskning är därför att än mer kombinera 

dessa mått alternativt fokusera på mer marknadsbaserade mått för att få en mer rättvisande bild av 

företaget och dess finansiella prestation. 

 

Trots att vi har mätt autenticitet från fem olika synvinklar föreligger det fortfarande ett intresse att 

studera fler variabler för att få fler resultat som pekar åt samma håll. Genom att kartlägga autenticitet 

utifrån variabler som anses vara mätbara kan ytterligare variabler kopplas till autentisk CSR, något 

som framtida forskning kan leda fram till för att ge mer entydiga resultat. 

 

Idag är de flesta forskare överens om att CSR har en positiv effekt på företagets finansiella resultat 

(Margolis & Walsh, 2003; Waddock & Graves, 1997; Wang et al., 2016). Tidigare studier beskriver 

hur långsiktiga strategier, (Tang et al., 2012) konsekvent CSR (Caza et al., 2004) och strategisk CSR 

(Michelon et al., 2013) har en positiv effekt på företagets finansiella prestationer. Detta menar vi är 

något som kan utvecklas vidare och skapa ett ramverk kring hur autentisk CSR kan påverka det 

finansiella resultatet mer än opportunistisk CSR, vilket vi tror i framtiden kan leda till ett 

paradigmskifte där alla CSR-aktiviteter även värderas utifrån autenticitet då detta kan ha större effekt 

på företagets finansiella prestation.  
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