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Sammanfattning 

 

Titel: CSR på rätt sätt – En kvantitativ studie som belyser vikten av bolags implementering av 

CSR. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Matilda Funke Jansson och Sofia Forsberg 

 

Handledare: Jan Svanberg  

 

Datum: 2017 – juni 

 

Syfte: Ett flertal studier har undersökt om socialt ansvarstagande (CSR) är lönsamt, men inga 

entydiga bevis finns. Tidigare undersökningar har dock implicit antagit att CSR-aktiviteter är 

lönsamma oavsett hur de implementeras. Vi ifrågasätter detta antagande och undersöker hur 

implementeringen av CSR påverkar dess lönsamhet. Vi undersöker om variablerna takt, konsekvens 

och väg förklarar relationen mellan CSR och bolagens lönsamhet.  

 

Metod: Studien är utförd enligt ett positivistiskt perspektiv med en hypotetisk-deduktiv ansats och 

en longitudinell design med fem års observationer. Data har insamlats från Thomson Reuters Eikon 

och Thomson Reuters Datastream. Data har analyserats med statistiska metoder. 

 

Resultat & slutsats: Studien visar att implementeringen av CSR påverkar bolags CFP och studien 

diskuterar de teoretiska förutsättningarna för sådana effekter. Bolag kan påverka lönsamheten av 

CSR genom att ta implementera den på rätt sätt.   

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatta studier av CSR-implementering är att inte 

bara mäta bolagens redovisningsmässiga mått utan även se på de marknadsmässiga. Att mäta bolag 

CSR-aktiviteter med start i tidigare årtal än vi gjort kan dessutom öka möjligheten att mäta effekter 

av implementering. 

 

Uppsatsens bidrag: Föreliggande studie utvidgar CSR-litteraturen och redovisningslitteraturen 

genom att (1) diskutera hur implementering av CSR kan påverka dess lönsamhet och (2) empiriskt 

undersöka effekten av implementering av CSR på lönsamhet. Det praktiska bidraget är att kunskap 

om hur implementering av CSR kan påverka lönsamheten är till nytta för all implementering av 

CSR och för behovet av lagstiftning om socialt ansvarstagande. 

 

Nyckelord: CSR, CFP, Takt, Konsekvens, Väg 
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Abstract 

 

Title: CSR the right way - A quantitative study highlighting the importance of implementation of 

CSR. 

 

Level: Final Assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Matilda Funke Jansson and Sofia Forsberg 

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2017 - June 

 

Aim: A number of studies have investigated whether social responsibility (CSR) is profitable, but 

no unambiguous evidence exists. However, previous surveys have implicitly assumed that CSR 

activities are profitable regardless of how they are implemented. We question this assumption and 

investigate how the implementation of CSR affects its profitability. We investigate whether the 

variables pace, consistency and path explain the relationship between CSR and the company's 

profitability. 

 

Method: The study is conducted in a positivist perspective with a hypothetical deduction. The 

procedure is quantitative and secondary data has been collected from Thomson Reuters Eikon and 

Thomson Reuters Datastream. The data from this longitudinal study has been analyzed and 

processed in MiniTab.  

 

Result & Conclusions: The study is conducted in a positivist perspective with a hypothetical 

deduction and a longitudinal design with five year’s observations. Data has been collected from 

Thomson Reuters Eikon and Thomson Reuters Datastream. Data has been analyzed using statistical 

methods. 

 

Suggestion for future research: A proposal for further study of CSR implementation is to not only 

measure the company's accounting standards but also look at the market-related. Measuring 

companies CSR activities starting in earlier years than we did can also increase the ability to 

measure effects of implementation. 

 

Contribution of the thesis: Present study extends the CSR literature and accounting literature by 

(1) discussing how implementation of CSR can affect its profitability and (2) empirically 

investigates the impact of CSR implementation on profitability. The practical contribution is that 

knowledge about how the implementation of CSR can affect profitability is beneficial to all 

implementation of CSR and the need for social responsibility legislation. 

 

Key words: CSR, CFP, Pace, Consistency, Path 
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1. Inledning 

 

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

avslutas med en redogörelse av studiens frågeställningar, syfte samt disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Corporate Social Responsibility (CSR) är begreppet som definierar företagens etiska ansvar 

gentemot omvärlden. CSR är i nutid ett väletablerat, men väl debatterat, begrepp som ända sedan 

uppkomsten har varit mål för omvärldens skilda åsikter (Carroll, 1979; Moura-Leite & Padgett, 

2011; Slaper & Hall, 2011). Den allmänna uppfattningen är att CSR fokuserar på ett bolags ansvar 

av någon form av hållbarhet (ibid.). För bolag som är engagerade i CSR betyder engagemanget ett 

kraftfullt uttalande om deras ståndpunkt i en ofta hänsynslös affärsverksamhet, vilket lätt avspeglar 

sig i bolagens rykte (Brammer & Pavelin, 2006). Det övergripande målet med CSR är att 

åstadkomma en positiv inverkan på samhället, samtidigt som det skapas ett gemensamt värde för 

interna och externa intressenter (Moura-Leite & Padgett, 2011). 

 

Etableringen av ett CSR-arbete är en kritisk del av ett bolags konkurrenskraft och något som bör 

realiseras av företaget själv (Financier Worldwide, 2015). Det finns strategier och rutiner som 

integrerar sociala, miljömässiga, etiska, mänskliga rättigheter och konsumentfrågor i 

affärsverksamhet - allt i nära samarbete med intressenter (ibid.). Att arbeta med dessa intressenter 

på sätt som är anpassade efter intressenten i fråga menar Waddock och Graves (1997) kan leda till 

konkurrensfördelar. I detta arbete definieras CSR-arbete som hur chefer väljer att identifiera 

aktiviteter som är CSR-relaterade. Vidare definition är hur de organiserar sina resurser för att kunna 

leda dessa aktiviteter och använda den kunskap som dessa aktiviteter genererar för att uppnå 

vinstgivande resultat.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Relationen mellan CSR och Corporate Financial Performance (CFP) har enligt Marom (2006) 

studerats mer än hundra gånger under de tre senaste decennierna. Trots detta har entydiga bevis för 

huruvida CSR-aktiviteter är lönsamma eller ej inte kunnat erhållas enligt vår litteraturanalys. Russo 

och Fouts (1997) menar att många studier har undersökt relationen mellan CSR och CFP genom att 

fokusera på hur yttre faktorer påverkar relationen, det vill säga om bolagets storlek, bransch och 

belåningsgrad utgör en gynnsam miljö för lönsamma CSR-aktiviteter. Vi gör bedömningen att även 
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senare års studier har fortsatt på detta spår. Det är, dessa forskningens tillkortakommanden till trots, 

betydelsefullt att veta huruvida CSR är lönsamt eftersom lönsamhetsbevis utgör ett automatiskt 

motiv (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003) att investera i CSR.  

 

CSR-forskningen har bildat två huvudläger – det ena är klassiskt ekonomiskt som beskriver CSR 

som en agentkostnad vilken inte bidrar till bolagens lönsamhet (Brown, Helland & Smith, 2006) 

varför bolagsledare investerar i CSR enbart av personliga skäl (Barnea & Rubin, 2010). Det andra 

lägret hävdar att det finns en rad skäl till att bolag gynnas ekonomiskt av CSR varför CSR också är i 

aktieägarnas intresse. CSR kan stärka bolagens image och rykte, stärka personalens moral och göra 

det lättare att rekrytera de främsta talangerna och dessa effekter kan sammantaget leda till att CSR, 

trots kostnaderna, kan vara lönsamt (Brown & Dacin, 1997; Landon & Smith, 1997; Banker & 

Mashruwala, 2007; Edmans, 2011; Seo, Kim & Park, 2015). CSR kan också förbättra 

produktionsekonomin och minska risken för myndighetsingripanden och rättsprocesser eftersom 

CSR signalerar långsiktighet och ansvarstagande – dessa omständigheter kan i sin tur bidra till lägre 

kapitalkostnader (Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2011; Dhaliwal, Radhakrishnan, Tsang & Yang, 

2012).  

 

Det finns bevis för båda lägrens ståndpunkt, då många studier har funnit negativa samband mellan 

CSR och lönsamhet (cf. Wright & Ferris, 1997; Brown et al., 2006; Brammer & Millington, 2006; 

Barnea & Rubin, 2010). Det finns emellertid många studier som funnit ett positivt samband (cf. 

Dhaliwal et al., 2012), vilket sammantaget ger en mycket bekymmersam bild av forskningsläget – 

vi vet alltså inte om CSR är positivt eller negativt för bolagens lönsamhet och detta ger i sin tur 

upphov till ett oklart läge för lagstiftare som nu svävar i ovisshet om betingelserna för ytterligare 

regleringar av CSR. I vilken omfattning behövs tvingande regler för bolagens eljest frivilliga 

ansvarstagande? Sådana aktiviteter som inte är lönsamma för bolag torde kunna behöva tvingande 

regler medan frivilligheten kan bestå där det ligger i bolagens och aktieägarnas intresse att själva ta 

initiativ. Avsaknaden av entydiga bevis tyder på att det finns hittills okända faktorer som påverkar 

lönsamheten av CSR-aktiviteter, en situation som bidrar till att man i ett urval kan få ett positivt 

samband medan ett annat urval av bolag kan ha ett negativt samband eller inget alls – allt beroende 

på om det urval man studerar innehåller mycket eller litet av den avgörande faktorn eller faktorerna. 

Vilka omständigheter, dvs. vilka otillräckliga omständigheter, har tidigare forskning tagit hänsyn till 

i empiriska studier av lönsamheten av CSR? 
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Vi gjorde en omfattande litteraturstudie som gav oss den heltäckande bild av forskningsläget vi 

behövde för att utforma vår studie – eftersom vi behövde ta ett helhetsgrepp på 

hållbarhetsforskningen för att hitta kandidater till förklaringar till dess tillkortakommanden. Vår 

litteraturstudie visade att det finns några angreppssätt som de flesta studier har utgått från, och detta 

gäller både det positiva och det negativa lägret. Det negativa lägret har utgått från att CSR är 

olönsamt och därför sökt stöd för att bolag genomför CSR-aktiviteter på grund av ledningens 

själviska motiv (Brown et al., 2006). Hos dessa studier har därför allmänna, yttre faktorer såsom 

bolagsstorlek, bransch och belåningsgrad undersökts jämte ledningens motiv (ibid.). Det positiva 

lägret har tillmätt intressenters reaktioner på CSR-aktiviteters (Husted, 2000) betydelse i 

lönsamhetsfrågan och därför undersökt hur dessa reagerar på CSR-aktiviteter. Däribland hur 

timingen av CSR påverkar marknadsreaktionen (Arya & Zhang, 2009) jämte sådana allmänna 

bolagsegenskaper som storlek (Youn, Hua & Lee, 2015), bransch (Russo & Fouts, 1997) och 

ekonomiska aspekter såsom belåningsgrad (Lee, Singal & Kang, 2013; Banker & Mashruwala, 

2007; Edmans, 2011; Seo et al., 2015).  

 

Trots denna mångfald av studier har alltså bilden av lönsamheten inte klarnat. Detta förhållande har 

sannolikt att göra med att, det stora antalet studier till trots, relativt få nya grepp har tagits på 

faktorer som kan inverka på lönsamheten av CSR-aktiviteter. Det hjälper ju inte att mäta många 

gånger om mätmetoden är fel. Problemet med resultat som varierar mellan studier har att göra med 

så kallade omitted variables, vilket är ett välkänt begrepp i statistisk teori. När ett samband ser olika 

ut beroende på vilket urval man väljer är sannolikheten stor att de variabler mätningen inte 

använder fångar upp variationen hos det som påverkar sambandet hos de olika urvalen (Lacombe & 

Lesage, 2015). Forskningen famlar således i mörker och antingen tror sig se samband som inte finns 

(vilket alltså åtminstone ena forskningslägret gjort), eller ser inte samband som döljer sig i mörkret 

– vilket det också finns många exempel på. Lösningen på problemet är att identifiera helt andra 

faktorer, som inte underkastats analys, varken av det positiva eller negativa lägret. Svårigheten att 

finna sådana faktorer är emellertid uppenbar – de hundratals försök som gjorts över hela världen att 

finna samband mellan CSR och lönsamhet har misslyckats både med att finna entydiga resultat och 

med att finna nya ansatser som kan förklara bristen hos detta stora antal studier, varför de dolda 

faktorer vi letar efter verkligen är dolda.  

 

Av alla studier vi tagit del av finns emellertid en som tar ett helt nytt grepp på lönsamheten av CSR-

aktiviteter genom att använda den resursbaserade företagsteorin som utgångspunkt för att studera 

hur bolag implementerar CSR-aktiviteter och förklara lönsamheten som effekt av mer eller mindre 
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effektiv implementation – en studie av Tang, Hull & Rothenberg (2012). Vi har därför funnit 

anledning att ta denna undersökning som utgångspunkt för vårt ifrågasättande av den hittillsvarande 

hållbarhetslitteraturens resultat. 

 

Den idé som Tang et al. (2012) bygger på är att det behövs mer än bara externa faktorer för att 

kunna förklara fluktuationer i relationen mellan CSR och CFP (Muller & Kolk, 2010). Det som sker 

i bolagens inre processer, deras sätt att implementera eller genomföra CSR över tid är det som 

enligt den resursbaserade bolagsteorin skulle kunna förklara huruvida CSR-aktiviteter är lönsamma 

(Tang et al., 2012). Det finns ett antal studier som visar att bolags förmåga att kapitalisera på sina 

resurser, resurser i vid mening inbegripande också kunskap, beror på hur de utvecklar eller 

anskaffar resurserna, och vår idé är att detta bör gälla även CSR. Kunskapen som fås av nya CSR-

aktiviteter och den kostnadsfördel detta resulterar i beror i hög grad på hur CSR-arbetet utförs 

(Basu & Palazzo, 2008).  

 

Neoklassiska forskare (Ullmann, 1985; McWilliams & Siegel, 2001) menar att processer som syftar 

till att samla kunskap är föremål för två större krafter: effektiviteten av tillgångar (EAT) och 

ekonomiska nackdelar av knappa tidsresurser (ENKT). EAT förklarar varför utgångspunkten i ett 

CSR-arbete är viktig, då det är lättare att öka på existerande kunskapslager när bolaget har en 

framgångsrik utgångspunkt i arbetet. Med detta menas att bolaget redan har en del av den kunskap 

som krävs om det framtida CSR-arbetet så att den nya kunskapen kan absorberas och 

implementeras på bästa sätt. 

 

Vidare påstår Dierickx och Cool (1989) att organisationer inte kan dra samma fördelar från kunskap 

som införskaffas snabbt som de kan av kunskap som kommer långsamt och successivt (takt). CSR-

engagemang kostar i regel både tid och pengar (ibid.). Ett bolags resurser samt förmågan att skapa 

och utveckla dessa resurser är begränsade enligt Cohen och Levinthal (1990) samt Penrose (1959) 

som menar att brist på tid kan leda till ekonomiska nackdelar för bolaget. Detta då bolaget stressar 

fram ett arbete utan att bearbeta in kunskapen som kommer längs vägen. Teorin om ENKT 

förutsätter enligt Dierickx och Cool (1989) att snabbt erhållen kunskap inte genererar samma 

förmåner som om de kommit gradvis.  

 

En lång paus i en CSR-process kan också riskera att störa bolagets förmåga att fullt ta in, förstå och 

dra fördel från den förvärvade kunskapen (konsekvens). Takten och konsekvensen i CSR-arbetet 

står alltså för två av flera variabler för en god utgångspunkt. Ytterligare ett perspektiv för ett 
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framgångsrikt CSR-arbete kommer från vägvalsteorin (VVT). Den betyder att vägen som tas i ett 

CSR-arbete är viktig, alltså hur insamlandet av kunskap och kompletterande information sker redan 

från början kan påverka bygget av ett framgångsrikt CSR-arbete. (Tang et al., 2012) 

 

Tidigare CSR-forskning har enligt vår tolkning av litteraturen utgått från att CSR är en sak eller 

företeelse som kan tillföras bolag med systematiska lönsamhetseffekter som följd, oavsett vad eller 

hur bolagen ägnar sig åt CSR-aktiviteter. Hur det faktiska mönstret eller strategin för CSR-

engagemanget i sin tur kan påverka den finansiella avkastningen undersöks inte vidare i någon av 

ovanstående tidigare studier. Underlåtenheten att ta hänsyn till sättet att implementera eller utöva 

CSR kan förklara varför tidigare forskning haft svårt att finna entydiga bevis för huruvida CSR är 

lönsamt. I kontrast mot den tidigare litteraturen anser vi det därför motiverat att undersöka hur 

bolag implementerar CSR som potentiell förklaring till relationen mellan CSR och CFP.  Vi bygger 

på den resursbaserade bolagsteorins antagande om att sättet att implementera CSR är viktigare än 

allmänna bolagsegenskaper.  

 

Vi förväntar oss att teoretisk bidra till hållbarhetsforskningen om lönsamheten av CSR genom att 

visa huruvida sättet att utöva eller implementera
1
 CSR-aktiviteter påverkar lönsamheten hos CSR. 

Detta bidrag är viktigt eftersom det kan göra det möjligt att förklara under vilka omständigheter 

CSR-aktiviteter är lönsamma. Vår studie bidrar också till praktiker och den långsiktiga väg mot 

hållbarhet som världen nu måste slå in på genom att visa huruvida det finns också kortsiktiga 

lönsamhetsmotiv för bolag att slå in på den enda vägen redan nu.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur påverkas relationen mellan CSR och CFP om takten på ett bolags CSR-arbete ökar? 

 

 Hur påverkas relationen mellan CSR och CFP av ett inkonsekvent CSR-arbete? 

 

 Hur påverkas relationen mellan CSR och CFP av vägen till ett bolags CSR-arbete? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att belysa hur implementeringen av CSR påverkar bolags 

finansiella prestation med avseende på variablerna takt, konsekvens och väg. 

                                                 
1
 Vi använder implementera, utföra och utöva som synonymer i denna studie och ber läsaren bortse från lexikala 

skillnader. 
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1.5 Disposition 

I den inledande delen av denna studie finns en bakgrund till studien samt en problemdiskussion. 

Därefter redogörs för studiens forskningsfrågor och syfte. Dispositionen för övriga kapitel 

disponeras enligt följande: 

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen kommer belysa tidigare forskning inom ämnesområdet. De teorier 

som tas upp kommer att skapa en grund för denna studies utmynning i tre hypoteser.  

 

Kapitel 3 - Metod  

I metodkapitlet beskrivs vilken forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsstrategi och metod 

samt tidsaspekt som ligger till grund för studien. Därefter redogörs för hur insamlandet av data gått 

tillväga samt hur urval och operationaliseringen har genomförts. Avslutningsvis diskuteras den käll- 

och metodkritik som hänförts till valda metoder.  

 

Kapitel 4 – Resultat 

I resultatkapitlet presenteras det empiriska resultatet för studien. Inledningsvis redogörs för de 

statistiska antaganden som ligger till grund för resultatet. Därefter följer resultatet för varje 

regressionsanalys och hypotesprövning. Resultatet kommer vidare att diskuteras och analyseras i 

kapitel 5. 

 

Kapitel 5 – Resultatdiskussion 

I detta kapitel följer en diskussion av resultatet som en återkoppling till tidigare forskningsteori. 

Vidare besvaras studiens ställda hypoteser och våra egna reflektioner lyfts fram.  

 

Kapitel 6 - Slutsats, Bidrag, Begränsning och Förslag till fortsatt forskning 

Avslutningsvis redogörs för studiens slutsats, bidrag, begränsningar samt förslag till fortsatt 

forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

 

Detta kapitel inleds med förklaringar av begreppen CSR och CFP för att sedan fortsättningsvis 

redogöra för relationen mellan CSR och CFP samt att variablerna takt, konsekvens och väg kan 

påverka denna relation. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett relativt nytt begrepp och vid sin uppkomst var CSR för 

många en osäker och betydelselös idé och som med tiden har utvecklats till ett högst aktuellt ämne 

bland dagens forskare (McWilliams, Siegel & Wright, 2006; Passetti, Cinquini, Marelli & Tenucci, 

2014). Från uppkomsten av CSR har forskare varit oense om hur begreppet CSR ska definieras, 

men den allmänna åsikten bland forskare idag är att CSR fokuserar på ett bolags ansvar av någon 

form av hållbarhet (Carroll, 1979; Moura-Leite & Padgett, 2011; Slaper & Hall, 2011).  

 

CSR har en lång historia ända från 1900-talets början fram till nutid (Moura-Leite & Padgett, 2011) 

och CSR som begrepp utvecklades under 1930-talet (Carroll, 1979). Den moderna tidsperioden av 

CSR startades under 1950-talet av Howard Bowen och många forskare menar att han var den första 

att försöka definiera CSR (Carroll, 1979; Moura-Leite & Padgett, 2011). Vad CSR stod för under 

1950-talet går att sammanfatta i tre grundläggande idéer: att bolagsledare agerar som offentliga 

förtroendevalda, att man accepterar välgörenhet som ett uttryck av bolagets stöd för allmännyttiga 

ändamål, samt att försöka balansera de krav som finns på ett bolags resurser (Frederick, 2006). 

 

Under 1960-talet blev CSR mer uppmärksammat och forskning i ämnet ökade kraftigt. Fokuset låg 

på vad som faktiskt menas med socialt ansvar samt vilken betydelse det har för bolag och samhället. 

Denna forskning har även en etisk skyldighet gentemot allmänheten och forskare började undersöka 

detta förhållande mellan CSR och allmänheten ytterligare under 1960-talet. (Moura-Leite & 

Padgett, 2011) 

 

Moura-Leite och Padgett (2011) synliggör att CSR-begreppet sedan 1990-talet har blivit 

internationellt accepterat och stöds av flera delar av samhället, allt från bolag, konsumenter, staten, 

icke statliga organisationer till internationella organisationer. Deras forskning tyder även på att de 

globala kommunikationsmöjligheterna ökade från 1990-talet fram till nutid, vilket är en bidragande 

faktor till att trycket på bolags användande av CSR har ökat. Länder som har infört obligatorisk 
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rapportering av CSR-arbete uppvisar en större medvetenhet om kostnader och fördelar av sitt CSR-

arbete (Ioannou & Serafeim, 2011) men enligt Idowu och Papasolomou (2007) arbetar bolag alltmer 

frivilligt och utan lagkrav med CSR. Frivilligheten är själva grundprocessen för att bolag ska ta mer 

ansvar för hur de påverkar samhällets behov inom de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

dimensionerna (ibid.).  Med åren har CSR förändrats från en idé som var ytterst tveksam och 

irrelevant till ett allmänt accepterat begrepp (Moura-Leite & Padgett, 2011; Kuzey & Uyar, 2017).  

 

2.2 Corporate Financial Performance 

Corporate Financial Performance (CFP) står för bolags finansiella prestation och det finns flera sätt 

att mäta ett bolags finansiella prestation (Griffin & Mahon (1997). Det finns inget sätt som är mer 

rätt än något annat, utan det handlar i det stora hela om att välja det mått som bäst kan förklara 

relationen mellan CSR och CFP i den egna studien (ibid.). Några av de mått som ofta används är 

avkastning på totalt kapital (ROA), avkastning på eget kapital (ROE) samt totala tillgångar 

(Waddock & Graves, 1997). Då det finns många indikatorer att använda vid mätning av CFP menar 

Griffin och Mahon (1997) att detta kan vara till problem eftersom det inte förekommer ett exakt 

mått på CFP. Forskare använder därmed olika mätningar vilket gör det svårt och komplext att 

jämföra studier. 

 

Tidigare forskning visar även att en del av de mått som Griffin och Mahon (1997) diskuterar inte 

bör användas som mått på CFP. Enligt Penttinen, Rummukainen och Mikkola (2011) är ROE inte 

ett mått som rekommenderas att använda. De menar att det kan vara komplicerat att kvantifiera 

ROE i medelstora och mindre bolag och att ROA bör användas i stället då detta mått är mer hållbart 

vid liknelser mellan olika branscher eller storlek på bolag. Denna studie kommer att använda ROA 

som mått för CFP vilket överensstämmer med ovanstående resonemang.  

 

2.3 Relationen mellan Corporate Social Responsibility och Corporate 

Financial Performance  

Det finns två huvudläger för synen på den omdebatterade relationen mellan CSR och CFP – ett 

positivt (Makni, Francoeur & Bellavance, 2009; Brown & Dacin, 1997; Landon & Smith, 1997; 

Banker & Mashruwala, 2007; Edmans, 2011; Seo et al., 2015; Dhaliwal et al., 2012) och ett 

negativt (Ullmann, 1985; Wright & Ferris, 1997; Brown et al., 2006; Brammer & Millington, 2006; 

Barnea & Rubin, 2010; McWilliams & Siegel, 2000). Det positiva lägret hävdar att det finns ett 

flertal skäl till varför CSR är ekonomiskt gynnsamt, exempelvis genom att armera bolagets image 

och rykte samt personalens moral, vilka sammantaget kan leda till ekonomiska fördelar trots de 
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kostnader CSR-arbetet medför (Brown & Dacin, 1997; Landon & Smith, 1997; Banker & 

Mashruwala; Edmans, 2011; Seo et al., 2015). Det andra, neoklassiska, lägret hävdar att 

bolagsledningen endast investerar i CSR av personliga skäl vilket i slutändan inte bidrar till bolagets 

lönsamhet (Brown et al., 2006; Barnea & Rubin, 2010). Dessa två läger av forskare har nedan 

beskrivits i de två teorierna intressentteori och neoklassisk teori.  

2.3.1 Intressentteori 

Intressentteorin bygger på idén om hur organisationer interagerar med specifika intressenter, och 

teorin stödjer antagandet om en positiv relation mellan CSR och CFP, där intressenter kan 

definieras som en grupp eller enskild individ som kan påverka eller blir påverkad av en 

organisations mål (Freeman & Reed, 1983). Exempel på intressenter kan vara, anställda, aktieägare, 

kreditgivare med flera, där de kan delas in i interna och externa grupper beroende på vilket relation 

de har till bolaget (Tang et al., 2012)  

 

Intressentteorin utgår från att då det finns en rad olika intressenter som har olika krav och önskemål 

på en organisation kommer det också att finnas en rad avtal, organisation och intressenter emellan 

(Deegan, 2002). Att arbeta med dessa intressenter på sätt som är anpassade efter intressenten i fråga 

menar Waddock och Graves (1997) kan leda till konkurrensfördelar. Ett exempel på ovanstående är 

att arbeta med en god intern policy mellan ledning och anställda, vilket i sin tur syftar till att skapa 

motivation och engagemang hos de anställda (Berman, Wicks, Kotha & Jones, 1999). En ökad 

motivation och ett ökat engagemang kan i sin tur ge en bättre finansiell prestation genom de 

anställdas ökade hängivenhet gentemot bolaget (ibid.).  

2.3.2 Neoklassisk teori 

Inom neoklassisk teori hävdar forskare att det finns alltför många variabler och faktorer att ta 

hänsyn till för att det ska gå att konstatera en enkel relation mellan CSR och CFP (Ullmann, 1985). 

Att CSR som begrepp fortfarande inte är tydligt definierat är en bidragande faktor till att metoder 

för mätning av begreppet ger vitt skilda resultat (ibid.).  Den neoklassiska teorin är starkt 

förknippad med Milton Friedman (1962) som hävdar att det enda sociala ansvaret bolag har är att 

maximera värdet för bolagsmännen. Friedman (1970) menar även att CSR bär med sig tunga 

kostnader och att dessa kostnader överväger den vinning CSR-arbetet ger åt bolaget. Ett exempel på 

en sådan betungande kostnad är när bolag investerar i nya maskiner och metoder för att minska 

utsläpp (Mahoney & Roberts, 2007). Neoklassiska forskare menar att när bolagens investeringar 
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bidrar till höga kostnader tenderar bolagen att minska utgifterna för CSR, vilket ger en kortsiktig 

ökning av CFP, men den långsiktiga effekten blir negativ (Preston & O´Bannon, 1997).   

 

 McWilliams och Siegel (2001) har även de studerat relationen och dragit slutsatsen att de ökningar 

som bolagen gör i sitt CSR-arbete leder till ökade kostnader. När de förvärvade intäkterna för 

bolagets CSR-arbete inte längre överstiger kostnaderna bidrar denna jämviktspunkt varken till för- 

eller nackdel vilket sänker motivet att investera i CSR (ibid.).  

 

2.4 Faktorer som påverkar relationen mellan Corporate Social 

Responsibility och Corporate Financial Performance 

Ovan diskuteras att relationen mellan CSR och CFP förhåller sig på två olika sätt. Genom att ta i 

beaktning variablerna takt, konsekvens och väg kan bolag skapa den stabila utgångspunkt som 

kommer att påverka relationen mellan CSR och CFP (Tang et al., 2012) 

2.4.1 Takt 

CSR-arbete är i regel kostsamt och exempel på detta är förebyggande arbete för föroreningar, 

tekniker för att kontrollera utsläpp samt ledningssystem relaterade till ovan (Mahoney & Roberts, 

2007). Enligt Klassen och Whybark (1999) kan sådana investeringar ofta kosta stora summor 

pengar då bolagen måste uppdatera organisationella infrastrukturer och operationella system. Då 

bolag ändå väljer att skrida fort fram i sitt CSR-arbete finns risken att de inte hinner skapa de 

förutsättningar som krävs för att utföra bästa möjliga praktik inom miljöhanteringen (Christmann, 

2000). Liknande detta bidrar en förbättrad arbetsmiljö och en mångfald bland anställda också till 

ökade kostnader genom uppdateringar i faciliteter och avancerade sökningar efter kvalificerade 

minoriteter (Johnson & Greening, 1999).  

 

Ett bolag som snabbt ökar sitt CSR-arbete pressar gränserna hårt för vad bolaget och dess kapacitet 

är redo för och kan hantera (Cohen & Levinthal, 1990). Förändringar kan vara svåra att förstå om 

de överskrider bolagets kapacitet (Hull & Covin, 2010).  Då en stor mängd kunskap utvecklas under 

en kort tid kommer mycket av denna kunskap att falla bort om bolaget inte kan absorbera den fullt 

ut, vilket lämnar fördelarna ute (Delmas, Hoffmann & Kuss, 2011). Enligt Graves (1989) kan nya 

CSR-strategier inte läras in över en natt, utan det kan ta upp till 24 månader för att fullt förstå, 

uppskatta och implementera den. Det kan dock skilja sig från bolag till bolag beroende på deras 

förmåga att ta till sig kunskapen, alltså bolags absorptiva förmåga (ibid.). 
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Effektiva CSR-aktiviteter inom ett bolag involverar ofta många och stora inlärningsprocesser 

(Christmann, 2000). Stora inlärningsprocesser associeras med utveckling av ny kunskap och ny 

kapacitet som är nödvändig för implementeringen (ibid.). Om bolag kortar av dessa processer så 

tvingas de tidigare möta början av inlärningskurvan, vilken också oftast är den mest kostsamma 

delen (Tang et al., 2012). Detta innan bolaget kan börja dra fördel av sitt CSR-arbete och Pacheco-

de-Almeida och Zemsky (2007) samt Scherer (1967) antyder att ju snabbare ett bolag utvecklar en 

resurs desto mer kostsam blir den. 

 

Innebörden av detta resonemang är att den kortsiktiga finansiella prestationen kompromissas genom 

att en snabb tillväxt i ett bolags CSR-arbete skapar stora kostnader men oftast ger en långsam 

avkastning, vilket leder oss fram till vår första hypotes: 

 

H1: En snabb takt i implementeringen av ett CSR-arbete bidrar till en negativ relation med 

CFP. 

2.4.2 Konsekvens 

CSR-konsekvens kan enligt Vermeulen och Barkema (2002) definieras som att bolag regelbundet 

och systematiskt engagerat sig i CSR. Genom att bolag har en konsekvent implementering kan de 

på ett bättre och mer strategiskt sätt planera sitt CSR-arbete (Tang et al., 2012). På detta sätt kan 

dessa bolag stegvis ackumulera och absorbera kunskap om CSR, systematiskt bygga på 

kompletterande resurser samt presentera en seriös sida av bolaget gentemot bolagets intressenter 

(Husted & Salazar, 2006; Vergne & Durand, 2010). Ett konsekvent användande av CSR kan 

underlätta för hur bolag tar in och använder den kunskap CSR-arbete medför (Tang et al., 2012). 

Harlow (1959) har funnit att om ett visst problem uppdagas innan CSR-arbetet är till fullo utvecklat 

kommer endast en liten del av problemet föras vidare till nästa steg av processen. Konsekvent 

användande kan också skapa pålitliga utgångspunkter i CSR-arbetet (Dierickx & Cool, 1989). I 

motsats till ovanstående resonemang kan bolag som arbetar på ett inkonsekvent sätt möta oväntade 

motgångar orsakade av deras pauser i sitt CSR-arbete (Vermeulen & Barkema, 2002). Bolag 

behöver vara medvetna om att de, under dessa pauser, kan förlora kunskap om CSR som de inte 

kunnat absorbera tillräckligt (ibid.).  

 

Ett konsekvent CSR-arbete kan underlätta för bolag vid finansiering av CSR-aktiviteter samt vid 

uppbyggnaden av kompletterande resurser som är nödvändiga för att maximera de fördelar som 
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CSR-arbete ger. Att ha en konsekvent implementering kan även bidra till att bolag bibehåller sitt 

CSR-arbete i linje med dess generella bolagsstrategier. (Basu & Palazzo, 2008) 

 

Att bolag använder sig av ett konsekvent CSR-arbete stärker förtroendet hos intressenterna (Tang et 

al., 2012). Exempelvis menar Carmeli, Gilat och Waldman (2007) att anställda motiveras av 

vetskapen att bolaget använder sig av ett konsekvent CSR-arbete. Om bolag däremot är 

inkonsekventa i sitt CSR-arbete kan ägarna enligt Frooman (1999) ge intrycket att de inte CSR-

arbetar av etiska motiv, utan endast för fasadens skull. Ovanstående resonemang angående hur 

konsekventa bolag är i sin implementering av CSR och dess påverkan på den finansiella 

prestationen leder oss fram till vår andra hypotes: 

 

H2: Genom att implementera CSR-arbete inkonsekvent påverkas relationen mellan CSR och 

CFP negativt. 

2.4.3 Väg 

Vid upptakten av CSR-engagemang kan bolag antingen börja internt genom att exempelvis fokusera 

på bolagsstyrningen, mångfald inom bolaget och riktlinjer för de anställda, eller börja externt 

genom att exempelvis fokusera på produktsäkerhet eller miljömässiga prestationer (Tang et al., 

2012). Forskare argumenterar om vägen till den första CSR-dimensionen som att den reflekterar 

instrumental eller normativ CSR (ibid.). De som hävdar att bolag enbart bör ha ett CSR-

engagemang som leder till en förbättring av bolagets finansiella prestation stödjer den 

instrumentella synen på CSR (Wiener, 1982). Normativa forskare däremot anser att det 

instrumentala tillvägagångssättet inte är äkta implementerad CSR (ibid.). Äkta implementering av 

CSR definieras som CSR implementerad utifrån etiska motiv (Frooman, 1999). Normativa forskare 

tror också på att intressenter som är viktiga för bolaget kan nedvärdera den pragmatiska 

inställningen av instrumentell CSR, och att de gynnar bolag som satsar tid och resurser på ett CSR-

engagemang endast för att de fokuserar mer på social välfärd än bolagets egna finansiella prestation 

(Weaver, Trevino & Cochran, 1999).  

 

De externa dimensionerna fokuserar på yttre intressenter såsom kunder, regeringen, aktieägare med 

flera. De externa dimensionerna är synliga för omvärlden och dessa ovanstående intressenter, och 

har en mer direkt inverkan på bolagets rykte. De interna dimensionerna inrymmer intressenter inom 

organisationen såsom anställda och bolagsledningen. De sociala fördelarna inom de interna 
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dimensionerna är inte lika tydliga för externa intressenter, och dessa kan jämställas med normativ 

CSR. (Tang et al., 2012)  

 

Basu och Palazzo (2008) menar att även om det är extern CSR som torde generera en större 

inverkan på CFP då den har en större påverkan på bolagets rykte är det långt ifrån övertygande 

vilken metod, extern eller intern, som faktiskt genererar den bästa effekten på CFP.  

 

Varför utgångspunkten är viktig i ett CSR-arbete är för att bolag genom en okomplicerad och 

smidig uppstart kan öka bolagets kunskap om CSR lättare, vilket EAT förklarar (Dierickx & Cool, 

1989). Detta ger en effekt på bolagets självsäkerhet gällande kapaciteten att hantera nya CSR-

aktiviteter, vilket i sin tur kan leda till att bolaget i större utsträckning i framtiden kan lyckas med 

sitt CSR-arbete (ibid.). Beroende på om bolag använder en intern eller extern väg i upptakten av sitt 

CSR-arbete kommer den finansiella avkastningen skilja sig på tre betydelsefulla sätt (Tang et al., 

2012). Det första av dessa tre sätt är att bolag lättare kan kontrollera intern CSR än extern CSR 

(ibid.). Det andra är att intern CSR även innefattar aktiviteter som kan förbättra genomförandet av 

extern CSR motsvarande omvänt scenario (Carmeli et al., 2007; Basu & Palazzo, 2008; Roberts, 

2003) och de interna problemen som kan finnas inom bolaget används som indikatorer för hur äkta 

bolagets CSR-arbete är (Frooman, 1999). Tredje sättet är att internt arbete indikerar hur villiga 

bolag är att leva efter sina egna övertygelser (Tang et al., 2012).  

  

Något som teorierna EAT och ENKT omnämner är att det underlättar när bolag får en smidig och 

enkel start på sitt CSR-arbete för att kunna nyttja fördelarna med olika CSR-aktiviteter. Det är 

lättare för bolag att hantera interna eller familjära intressenter såsom anställda, i förhållande till 

externa intressenter som samhället. Sett från ett övergripande perspektiv har bolag mer kunskap om 

och lättare för att se över sina interna ledningssystem i förhållande till externa faktorer som de inte 

kan påverka eller har lika mycket kunskap om. Att använda intern CSR vid upptakten av ett CSR-

arbete ger bolag större sannolikhet att lyckas eftersom de har kontroll över dessa faktorer. (Tang et 

al., 2012) 

 

Både Carmeli et al. (2007) och Cole, Bernerht, Walter och Holt (2010) har i sina studier påträffat att 

anställdas uppfattning om internt CSR kan medföra en ökning av organisatorisk identifiering vilket 

i sin tur leder till en högre ansträngning för att bolagets mål ska uppfyllas. Anställda som engagerar 

sig för att uppnå bolagsmålen har lättare att ta in nya kunskaper och kompetens angående CSR i 

förhållande till anställda som anser att organisationen har en instrumentell uppfattning (Tang et al., 
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2012). Enligt Tang et al. (2012) är en lyckad strategi för bolag att först fokusera på interna 

perspektiv av CSR eftersom detta kan gynna bolagets externa CSR gentemot om förhållandena var 

motsatta. Dessa fördelar kommer att minska radikalt om den resulterande kapaciteten och 

kunskapen innesluts i bolagets arbete och rutiner (Cohen & Levinthal, 1990), och för att bolag ska 

kunna nyttja de maximalt måste de fortfarande engagera sig i sina interna intressenter först.  

 

Bolag som signalerar till anställda och konsumenter att de använder intern och extern CSR för rätt 

anledning kan få stöd av detta vid uppbyggnaden av en trovärdig och hållbar relation till olika 

externa intressenter (Tang et al., 2012). Med tiden kan det leda till att bolaget får en ökad 

ekonomisk avkastning (ibid.). Om ett bolag ger frikostiga donationer till välgörenhet men avstår 

från att ge sina anställda förmåner som de har rätt till är det svårt att visualisera att bolaget är äkta i 

morala förpliktelser (Frooman, 1999). Ovanstående resonemang angående vilken väg bolag tar i sitt 

utvecklande av CSR och dess påverkan på den finansiella prestationen leder oss fram till vår tredje 

hypotes: 

 

H3: Om bolag implementerar en intern-extern väg i sitt CSR-arbete påverkas relationen mellan 

CSR och CFP positivt.  

2.4.4 Externa faktorer 

För att på ett så korrekt sätt som möjligt belysa relationen mellan CSR och CFP är det av stor vikt 

att ta i beaktande att externa faktorer kan ha en inverkan på denna relation. Ett flertal forskare, 

däribland Mahoney och Roberts (2007), McWilliams och Siegel (2001), Makni et al. (2009), 

Ullmann (1985) samt Waddock och Graves (1997), har i sina studier tagit upp olika externa faktorer 

som de anser kan inverka på relationen mellan CSR och CFP. Genom den inverkan externa faktorer 

har på denna relation är det av väsentlig betydelse att de ingår i denna studie.  

 

Enligt Waddock och Graves (1997) är ett exempel på en extern faktor bolagets storlek. Detta kan 

enligt Burke, Logsdon, Mitchell, Reiner och Vogel (1986) bero på att stora och växande bolag i 

större utsträckning attraherar externa intressenter vilket gör att bolaget tvingats förbättra sitt sociala 

ansvarstagande.  

 

En annan extern faktor som tidigare studier har diskuterat är bolags risk (Makni et al., 2009; 

Mahoney & Roberts, 2007; Waddock & Graves, 1997). Bolag som har en trygg och pålitlig 

intäktsmodell, och lägre belåningsgrad (Brown et al., 2006), ses i regel mindre som ett risktagande 
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bolag (Roberts, 2003). Dessa bolag tenderar att investera mer i aktiviteter som socialt 

ansvarstagande jämfört med högrisktagande bolag (ibid.).  

 

I likhet med tidigare forskning (Makni et al., 2009; Mahoney & Roberts, 2007; Waddock & Graves, 

1997) kommer denna studie beakta bolags storlek och risk då dessa externa faktorer kan ha en 

inverkan på resultatet. Därmed används bolags storlek och risk som kontrollvariabler i den 

statistiska analysen. Dessa kontrollvariabler kommer att definieras vidare i metodkapitlet.  

 

2.5 Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att relationen mellan CSR och CFP kan vara både positiv och negativ 

(Fauzi, 2009; McWilliams & Siegel, 2000; Ullman, 1985; Makni el al, 2009). De två stora 

teorierna, intressentteori och neoklassisk teori, har båda olika syn på relationen mellan CSR och 

CFP. Intressentteorin stödjer den positiva relationen (Freeman & Reed, 1983) medan den 

neoklassiska teorin grundar sina antaganden på en negativ relation (Friedman, 1962; Ullmann, 

1985; McWilliams & Siegel, 2001). 

 

Då CSR-arbete i regel är kostsamt är det viktigt att inte skapa fler kostnader än vad som är absolut 

nödvändigt (Klassen & Whybark, 1999). Om bolag väljer att skrida fort fram i sitt CSR-arbete finns 

risken att de inte hinner anamma all den kunskap som behövs (Christmann, 2000).  Bolag som har 

en hög takt på sitt CSR-arbete pressar gränserna hårt för vad bolags kapacitet kan hantera, och den 

finansiella prestationen kompromissas (Hull & Covin, 2010). Det är också genom ett konsekvent 

användande av CSR som bolag stegvis kan absorbera och ackumulera kunskap på ett effektivt sätt 

vilket är viktigt för lönsamheten (Husted & Salazar, 2006; Vergne & Durand, 2010).  

 

Vägen till ett bolags CSR-arbete definieras i denna studie som den första CSR-dimension som 

bolaget engagerar sig i. CSR-arbetet kan antingen börja internt genom att fokusera på interna 

intressenter eller externt genom att fokusera på externa intressenter (Tang et al., 2012). Relationen 

mellan CSR och CFP är starkare i bolag som följer vägen från intern till extern CSR jämfört med 

om bolaget gått från extern till intern CSR (ibid.).  För att bolag ska kunna nyttja fördelarna med 

extern CSR bör, enligt Tang et al. (2012), bolagen först engagera sig internt. Med utgång från 

ovanstående resonemang kommer denna studie fokusera på hur variablerna takt, konsekvens och 

väg påverkar den positiva relationen mellan CSR och CFP.   
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3. Metod 
 

I följande kapitel introduceras vilken forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsstrategi och 

metod samt tidsperspektiv som ligger till grund för studien. Därefter redogörs för hur insamlandet 

av data gått tillväga samt hur urval och operationaliseringen genomförts. Avslutningsvis diskuteras 

den käll- och metodkritik som hänförts till valda metoder. 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Det finns olika vetenskapliga utgångspunkter, några av dessa är hermeneutiken, positivismen och 

empirinära ansatser som exempelvis Grounded Theory, fenomenografi och etnometodologi. Alla 

vetenskapliga utgångspunkter har flera likheter och skillnader (Patel & Davidson, 2011). De 

vetenskapliga utgångspunkterna har olika definitioner angående hur de ser på människan, 

vetenskapen, världen samt vad som anses vara kunskap (ibid.). I kommande kapitel kommer vi 

redogöra för studiens vetenskapliga utgångspunkter och vår syn på vetenskap då dessa har betydelse 

för den forskning som kommer bedrivas.  

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Denna studies syfte är att belysa hur implementeringen av CSR påverkar dess lönsamhet med 

avseende på faktorerna takt, konsekvens och väg. För att göra detta har vi i denna studie använt oss 

av en positivistisk forskningsfilosofi. Den positivistiska forskningsfilosofin baseras på två 

antaganden, att det finns en extern värld som endast innehåller det som människans sinnen kan 

registrera samt att det som anses vara sann kunskap endast kan grundas på sinnesintryck (Hughes & 

Månsson, 1988). Den valda forskningsfilosofin har stor inverkan på den forskningsansats, 

forskningsstrategi och det metodval som vi utgått från. Det är av stor vikt att använda en 

forskningsstrategi som genomsyrar hela arbetet, vilket i detta fall är en positivistisk 

forskningsfilosofi. 

 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är syftet med ett positivistiskt vetenskapligt synsätt att förklara 

olika företeelser samt sträva efter att finna en relation mellan dessa. Då studiens syfte är att belysa 

implementeringens betydelse för lönsamheten är det lämpligt att ta det positivistiska synsättet i 

anspråk. Även Bryman och Bell (2013) menar att det är lämpligt att använda det positivistiska 

samhällsvetenskapliga synsättet om syftet med studien är att beskriva eller förklara olika fenomen, 

vilket denna studie syftar till att göra.  
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Positivismen utgår från samma forskningsideal som naturvetenskapen. Detta forskningsideal 

kännetecknas av att det bygger på matematikens ideal då denna vetenskap genereras från lagar som 

är allmängiltiga. Detta matematiska ideal har stor påverkan inom den positivistiska 

vetenskapsfilosofin. (Andersson, 2014) 

 

I denna studie grundas antaganden utifrån statistiska beräkningar, vilket ligger inom det 

matematiska ämnesområdet. Studiens resultat och slutsats ska påverkas i sådan liten utsträckning 

som möjligt, och det är viktigt att positivistisk forskning är värderingsfri, vilket menas att forskarna 

ska vara objektiva (Bryman & Bell, 2013). Vi som utfört studien har anammat ett objektivt 

förhållningssätt och därmed inte låtit egna värderingar påverka resultatet. 

3.1.2 Forskningsansats 

Den vanligaste forskningsansatsen inom samhällsvetenskaplig forskning är enligt Bryman och Bell 

(2013) den deduktiva ansatsen. En deduktiv ansats kännetecknas av att forskare utgår från teorier 

och allmänna principer för att dra slutsatser angående enskilda fenomen, samt att ur dessa teorier 

och allmänna principer frambringa hypoteser som sedan empiriskt undersöks (ibid.). Föreliggande 

studie utgår från tidigare forskning och teorier för att kontrollera tidigare bidrag till ämnesområdet. 

Utifrån dessa skapades tre hypoteser som studien sedan byggts på. Detta tyder på att en deduktiv 

ansats tillämpats. Arbetssättet att grunda sin forskning i hypoteser är enligt Patel och Davidson 

(2011) även känt under namnet hypotetisk-deduktiv. Vid användandet av en hypotetisk-deduktiv 

metod brukas både logik och empiri (Thurén, 2007). Deduktiva logiska resonemang skapas utifrån 

hypoteserna och testas sedan med hjälp av verkligheten (Thurén, 2007). Den deduktiva processen 

som detta arbete följer består av sex steg, vilket illustreras nedan i figur 1.   

 

 

1. 

Teori 

2. 

Hypoteser 

3. 

Datainsamling 

4. 

Resultat 

5. 

Hypoteser 

bekräftas 

eller 

förkastas 

6. 

Omformulering 

av teori 

Figur 1 Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013) 
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Vi har valt att använda det hypotetisk-deduktiva tillvägagångssättet vid inledningen av studien. 

Insamling av tidigare forskning har sedan mynnat ut i tre hypoteser, vilket överensstämmer med de 

två första punkterna i figur 1. Data insamlades därefter och ligger till grund för resultat och 

resultatdiskussion. Resultaten återknöts avslutningsvis till tidigare teorier och forskning.  

3.1.3 Forskningsstrategi och metod 

Som tidigare nämnts grundar sig denna studie på positivismen, och enligt Bryman och Bell (2013) 

faller en kvantitativ strategi väl inom ramen för denna filosofi. Den kvantitativa strategin betyder 

för oss att vi har intagit en specifik ontologisk och kunskapsteoretisk position. Att vi i denna studie 

antagit en hypotetisk-deduktiv ansats ligger också i linje med den kvantitativa metod och den 

positivistiska syn vi har. Hypotesprövande forskning är kvantitativ forskning där antaganden ställs 

utifrån teorier (Patel & Davidson, 2011).  

 

Vi har använt oss av databaserna Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream vid 

insamlandet av mätbar data. De data som insamlats från Thomson Reuters har sedan bearbetats i 

statistikprogrammet MiniTab. Kvantifierbar data har fördelen att den går snabbt att analysera om 

rätt förberedelse finns (Bryman & Bell, 2013). Kvantifierbar data har också fördelen att den kan 

skapa en bred förståelse inom ett ämne och kan generaliseras (ibid.). Vi ansåg att denna strategi var 

lämplig då vi vill generalisera vårt resultat till studiens population. 

3.1.4 Tidsperspektiv 

Föreliggande studie fokuserar på de tre variablerna takt, konsekvens och väg samt hur dessa tre 

påverkar relationen mellan CSR och CFP. Den kvantitativa forskningsstrategin har utförts som en 

longitudinell studie. En longitudinell studie präglas av att ett fall studeras under en längre period 

(Yin, 2007), i vår studie användes ett tidsintervall om fem år. För att mäta bolags konsekvens 

behövs data jämföras för mer än ett år, och i denna studie används ett tidsintervall på fem år. Det 

femåriga tidsintervallet (2012-2016) som vi har valt ska spegla de faser och stadier där en 

förändring blir tydlig i relationen mellan CSR och CFP, i enlighet med vad Yin (2007) anser om en 

longitudinell studie. En longitudinell studie är ofta krävande i både tid och pengar vilket resulterar i 

att de inte ofta genomförs inom företagsekonomin (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har vi haft 

fördelen att tillgå en stor databas, vilket gör det enklare att mäta förändringar över tid. 
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3.2 Empirisk metod 

Tidigare i detta kapitel har en presentation av studiens forskningsfilosofi, forskningsansats, 

forskningsstrategi och metod och tidsperspektiv gjorts. I kommande del av kapitlet redogör vi för 

studiens empiriska metod och bistår med grundliga förklaringar till hur och var data har samlats in 

samt vilka metoder som används för att analysera våra insamlade data. Vidare kommer vi även att 

diskutera hur vi operationaliserat de begrepp som används i studien.  

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Valet av datainsamlingsmetod föll på sekundärdata och fördelarna med denna metod är många, 

varav en är den tid vi spar genom att inte samla in data på egen hand. Denna fördel kompenserar väl 

upp den nackdel som en longitudinell studie kan ha. En annan fördel med sekundärdata är den 

noggranna urvalsprocess som blir möjlig. Vi kan redan från början minimera vårt bortfall genom att 

noggrant välja våra data. (Bryman & Bell, 2013) 

 

De data vi valt att analysera består av redovisningsrapporter, vetenskapliga artiklar och vetenskaplig 

litteratur. Allt empiriskt material har hämtats från Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters 

Datastream. De vetenskapliga artiklarna har inhämtats från de databaser som funnits tillgängliga 

och då främst från Discovery, Scopus, Wiley Online Library och Directory of Open Access 

Journals. Några av nyckelorden som använts vid sökningarna är: “consistency csr” och “csr & cfp”. 

Vi har sedan arbetat oss vidare genom funna artiklars referenslistor och därmed funnit fler relevanta 

artiklar. 

3.2.2 Thomson Reuters ESG-betyg 

Thomson Reuters är en av de mest omfattande databaserna av redovisningsinformation. Thomson 

Reuters har upprättat ett system för att mäta utfallet av bolags CSR-arbete där varje CSR-dimension 

får ett värde mellan 0 och 1 beroende på kvaliteten. Thomson Reuters databas för ESG 

(Environmental, Social, Government) täcker över 6000 publika och privata bolag och ESG-

informationen går tillbaka så långt som till räkenskapsåret 2002. ESG-betygen är baserade på tre 

pelare vilka alla har egna dimensioner, se figur 2. (Thomson Reuters, a, 2017) 
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Figur 2 ESG betyg  (Thomson Reuters ESG Score, Mars 2017)  

 

ESG-betygen är rankade på en skala från lägst D- till högst A+ och är en uppdatering av den 

befintliga Asset4-rankingen (Thomson Reuters, a, 2017). Tabell 1 nedan demonstrerar 

poängintervallerna för varje betyg.  

 

Tabell 1. Poängintervall ESG-betyg 

Poängintervall     Betyg 

0.0           < = score < = 0.083333   D – 

0.083333 < = score < = 0.166666   D 

0.166666 < = score < = 0.250000   D + 

0.250000 < = score < = 0.333333   C – 

0.333333 < = score < = 0.416666   C 

0.416666 < = score < = 0.500000   C + 

0.500000 < = score < = 0.583333   B – 

0.583333 < = score < = 0.666666   B 

0.666666 < = score < = 0.750000   B + 

0.750000 < = score < = 0.833333   A – 

0.833333 < = score < = 0.916666   A 

0.916666 < = score < = 1    A + 

(Thomson Reuters ESG Score, Mars 2017)  
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3.2.2.1 Thomson Reuters ESG-dimensioner 

Nedan framgår det vilka CSR-dimensioner som har betydelse för föreliggande studie samt hur vi, 

precis som Thomson Reuters (Thomson Reuters, b, 2017), har valt att definiera dessa.  

 

 Dimensionen Management mäter ett bolags engagemang och effektivitet mot att följa bästa 

praxis för bolagen.  

 

 Dimensionen Workforce mäter ett bolags engagemang och effektivitet mot arbetsnöjdhet, en 

hälsosam och säker arbetsplats, upprätthållande av mångfald och lika möjligheter samt 

utvecklingsmöjligheter för arbetskraften. 

 

 Dimensionen Emission mäter ett bolags engagemang och effektivitet mot att minska miljöutsläpp 

i produktions- och verksamhetsprocessen.  

 

 Dimensionen Community mäter ett bolags engagemang och effektivitet mot att vara en bra 

medborgare, skyddar folkhälsan och respekterar affärsetik.  

3.2.3 Studiens population, urval och bortfall 

Målet med denna studie är att generalisera resultatet över studiens population, vilket även rimmar 

väl med Bryman och Bells (2013) åsikt om generaliserbarhet. Kvantitativ forskning bygger på att 

resultaten kan generaliseras över hela populationen och inte bara det urval som undersöktes (ibid.). 

Även Olsson och Sörensen (2011) anser att det inte bara räcker att förstå data och kunna göra kloka 

slutsatser, forskaren måste också se data ur ett större och bredare perspektiv för att generalisera 

resultatet utöver den undersökta populationen. Denna studies population definierad som alla publika 

bolag i hela världen, som har blivit erlagd med ett ESG-betyg, under något av åren 2012-2016.   

 

Den totala populationen nådde 5186 bolag, och baseras på tillgången av information genom 

Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream. Första urvalet gjordes i Thomson 

Reuters Eikon där alla bolag som uppvisar ROA för vart och ett av åren 2012-2016 valdes. Vi fick 

trots detta med bolag som saknade värde för ROA under något av åren 2012-2016 och därmed ett 

bortfall som vi manuellt fick filtrera bort i Excel. Studiens urval uppgick därefter till 2097 bolag.  
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Tabell 2. Studiens population, urval och bortfall – konsekvens 

Studiens population        5186 

Urval         -1307 

Bortfall         -1778 

Urval som ligger till grund för studien      2097 

Stickprov             497 

 

För att beräkna variabeln takt måste bolagen ha ett ESG-poäng för samtliga år. Då en del bolag i 

urvalet saknade ESG-poäng för minst ett av åren var det inte möjligt att beräkna dessa bolags takt. 

Därför togs alla bolag bort som saknade ESG-poäng för något av åren 2013-2016. Därmed återstod 

endast 1773 bolag från urvalet. Ur dessa 1773 bolag valdes sedan ett stickprov ut på 497 bolag 

genom att outliers rensades bort. 

 

Tabell 3. Studiens population, urval och bortfall – takt 

Studiens population         5186 

Urval         -1307 

Bortfall         -2106 

Urval som ligger till grund för studien       1773 

Stickprov            497 

 

För att mäta variabeln väg måste bolagen ha ett ESG-poäng för de två åren 2012-2013. Därmed fick 

vi ytterligare ett bortfall då en del bolag saknade ett ESG-poäng för dessa år.  Urvalet för variabeln 

väg uppgick därefter till 1776 bolag och ur dessa valdes sedan ett stickprov ut på 515 bolag genom 

att outliers rensades bort. 

 

Tabell 4. Studiens population, urval och bortfall - väg 

Studiens population        5186 

Urval         -1307 

Bortfall         -2103 

Urval som ligger till grund för studien       1776 

Stickprov            515 
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3.3 Operationalisering 

Vid genomförandet av kvantitativ forskning är det av stor vikt att översätta de teoretiska begrepp 

som studien baseras på till mått som går att studera och beräkna, vilket även benämns som 

operationalisering (Patel & Davidson, 2011). Processen operationalisering är viktig inom den 

kvantitativa forskningen och används för att beskriva tillvägagångssätten för mätningen av variabler 

(Bryman & Bell, 2013). Då syftet med denna studie är att belysa vikten av CSR-implementeringens 

påverkan på bolags finansiella prestation med avseende på variablerna takt, konsekvens har vi 

använt oss av flera viktiga begrepp som måste översättas till mätbara mått. Kommande avsnitt 

redogör för hur vi valt att definiera och mätt de olika begreppen.  

3.3.1 Beroende variabeln CFP 

Tidigare i studien framgick det att ROA var ett bättre och mer tillförlitligt mått på CFP än ROE 

(Waddock & Graves, 1997). Även Carlson (2014) menar att ROA är ett av de allra viktigaste 

nyckeltalen, oavsett kategorier. Därför kommer vi i denna studie använda oss av nyckeltalet ROA 

som definition för CFP. ROA, på svenska även benämnt som räntabilitet på totalt kapital, är ett mått 

på ett bolags lönsamhet (Thomasson, 2011), vilket definieras i ekvationen nedan. 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑵𝒆𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
 

 

 

Detta mått menar Andersson (2013) analyseras oberoende hur bolaget har använt kapitalet samt hur 

det har anskaffats. Han poängterar även att måttet totalt kapital borde avse genomsnittsvärden för 

att ta hänsyn till exempelvis fluktuationer mellan säsonger. Detta tas med i beaktning i denna studie 

och därmed har nedanstående ekvation användas i denna studie.  

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑵𝒆𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕

𝑮𝒆𝒏𝒐𝒎𝒔𝒏𝒊𝒕𝒕𝒍𝒊𝒈𝒕 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
 

 

3.3.2 Oberoende variabeln CSR 

CSR, även benämnt som bolags sociala ansvar, kan tolkas på flera sätt då vad som menas med 

ansvar kan ha olika betydelser och definitioner. Det finns tre sätt att mäta ansvar: avsikten att ta 

ansvar, att agera ansvarsfullt samt resultatet av agerandet. Avsikten att ta ansvar kan mätas främst 

genom att använda sig av undersökningar. Från indexet ESG går det till stor del även att få ut 
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värden för att granska agerandet av ansvarsfullhet. Det som enligt oss bör vara det verkliga måttet 

på CSR är en mätbar effekt på de intressenter som en åtgärd riktar sig mot. (Z. Tang, personlig 

kommunikation, 5 april, 2017)  

 

I denna studie har CSR mätts genom att använda Thomson Reuters Eikons ESG-index. För 

variabeln väg användes specifikt de fyra CSR-dimensionerna: Emission, Community, Workforce 

och Management. Resultatet av agerandet kommer att definieras som den relation CSR har till CFP. 

3.3.3 Interaktionsvariabler 

En interaktionsvariabel är en variabel inom regressionsanalysen som kan påverka relationen mellan 

den oberoende och den beroende variabeln, i detta fall relationen mellan CSR och CFP (Djurfeldt & 

Barkmark, 2009). De interaktionsvariabler denna studie fokuserat på är takt, konsekvens och väg. 

 
3.3.3.1 Oberoende variabeln takt 

Takt anger hur snabbt ett bolag tar till sig nya CSR-normer och applicerar dem i bolaget. Ju 

snabbare ett bolag engagerar sig i att utveckla nya CSR-beteenden desto större kommer 

förändringen av bolagets CSR bli under en kortare tidsperiod. (Tang et al., 2012) 

 

För att beräkna ett bolags takt har vi hämtat ESG-data för vart och ett av åren 2012 till 2016 för alla 

bolag i urvalet. Då vi har mätt ökningen genom att dividera årets ESG-poäng med föregående års 

ESG-poäng måste de observerade bolagen ha ESG-poäng för samtliga år som undersökts. Därmed 

sorterades de bolag som saknade ESG-poäng för något av åren bort, vilket även nämns i 3.2.2. Vid 

genomförandet av divisionen som nämnts ovan erhåller vi förändringsfaktorn. Vi har i och med 

detta valt att subtrahera 1 från kvoten av divisionen för att få fram bolags ökning eller minskning av 

takten. 

    

𝑻𝒂𝒌𝒕 =
Å𝒓𝒆𝒕𝒔 𝑬𝑺𝑮𝒑𝒐ä𝒏𝒈

𝑭ö𝒓𝒆𝒈å𝒆𝒏𝒅𝒆 å𝒓𝒔 𝑬𝑺𝑮𝒑𝒐ä𝒏𝒈
− 𝟏 
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3.3.3.2 Oberoende variabeln konsekvens 

Föreliggande variabel återger ett värde på hur konsekventa bolagen varit i sitt CSR-arbete. Liksom 

för variabeln takt har vi använt samma inhämtade ESG-data från åren 2012-2016. Variabeln 

konsekvens definieras här som ett bolags standardavvikelse av ESG-poäng för åren 2012-2016. Om 

bolagen saknar ESG-data för något av åren har vi valt att ge det innevarande året värdet 0. 

Nedanstående ekvation visar hur standardavvikelsen för ESG-poängen har beräknats. 

 

𝝈 = √
(𝒙𝟏 − �̅�)𝟐 + (𝒙𝟐 − �̅�)𝟐 + (𝒙𝒏 − �̅�)𝟐

𝒏 − 𝟏
 

 

Vid beräkningen av interaktionsvariabeln konsekvens användes ekvationen nedan: 

 

(𝑬𝑺𝑮𝒑𝒐ä𝒏𝒈𝟐𝟎𝟏𝟐 − 𝝈) + ⋯ + (𝑬𝑺𝑮𝒑𝒐ä𝒏𝒈𝟐𝟎𝟏𝟔 − 𝝈)

𝟓
∗ 𝝈 

 

3.3.3.3 Oberoende variabeln väg 

Vi har grupperat de fyra CSR-dimensionerna i två grupper - interna och externa. Management och 

Workforce benämns intern. Emission och Community benämns extern. Vi har använt 

dummyvariabler för dessa två grupper. De bolag som har haft högre interna än externa poäng både 

år 2012 och 2013 har klassificerats som 1 då vi anser att de utgår från en intern till extern CSR-

strategi. De bolag som har högre externa än interna poäng under minst ett av åren har klassificerats 

som 0. Ovanstående kriterier förtydligas nedan. 

 

Intern till extern ESG-strategi = 1 när båda nedanstående kriterier är uppfyllda: 

Intern ESGpoäng 2012 > Extern ESGpoäng 2012  

Intern ESGpoäng 2013 > Extern ESGpoäng 2013 

 

Extern till intern ESG-strategi = 0 när minst ett av ovanstående kriterium ej är uppfyllt. 

  



Matilda Funke Jansson och Sofia Forsberg 

 

26 

 

3.3.4 Kontrollvariabler 

Som nämnt tidigare under rubrik 2.4.4 har vi i denna studie använt kontrollvariablerna storlek och 

risk.  Vid definieringen av bolags storlek har vi valt att använda bolags totala tillgångar vilket även 

Makni et al. (2009), Mahoney & Roberts (2007) samt Waddock & Graves (1997) har valt att göra i 

sina studier.  

 

Vi har definierat bolags storlek enligt ekvationen nedan: 

 

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒍𝒆𝒌 = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓 

 

Vi har valt att använda långfristiga skulder genom totala tillgångar som en uppskattning på bolagens 

risk vilket även Mahoney och Roberts (2007) och Waddock och Graves (1997) gör i sina studier. Vi 

har definierat bolags risk enligt ekvationen nedan: 

 

𝑹𝒊𝒔𝒌 =
𝑳å𝒏𝒈𝒇𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒈𝒂 𝒔𝒌𝒖𝒍𝒅𝒆𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓
 

 

3.4 Analysmetoder 

Föreliggande studie har undersökt huruvida variablerna takt, konsekvens och väg påverkar 

relationen mellan CSR och CFP genom en multipel regressionsanalys med interaktionsvariabel. 

Innan dessa analyser kan göras är det viktigt att granska felkällor som kan ha en inverkan på 

regressionsanalysen. Felkällor har i denna studie kontrollerats genom normalfördelning av 

residualer, heteroskedasticitet, multikollinearitet och Pearsons korrelationstest. 

3.4.1 Multipel regressionsanalys 

Det är till fördel att använda regression då denna visar relationen som finns mellan två eller flera 

variabler samtidigt som olika omständigheter beaktas (Fejkær, 2016). En regressionsanalys där 

endast två variabler, en beroende och en oberoende, används benämns som enkel regressionsanalys 

(Lantz, 2013). I denna studie kommer flera oberoende variabler användas i regressionsanalysen. 

Enligt Lantz (2013) benämns denna regressionsanalys innehållande en beroende och flera 

oberoende som multipel regressionsanalys och den analys som används vid önskning av högre 

förklaringsvärde och högre signifikans. Ekvationen för den multipla regressionsanalysen går att se 

nedan (Lantz, 2013, s.429). 

 



Matilda Funke Jansson och Sofia Forsberg 

 

27 

 

𝒀 = 𝜶 + 𝜷𝟐𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + ⋯ + 𝜷𝒌𝑿𝒌 + 𝜺 

Där: 

𝑌 = Värdet på den beroende variabeln. 

𝛼 = Genomsnittligt värde på 𝑌 när 𝑋 = 0. 

𝛽 = Genomsnittlig förändring på 𝑌när 𝑋 ändras en enhet 

𝑋 = De oberoende variablerna. 

𝑘 = Antal oberoende variabler där 𝑘 ≥ 2. 

𝜀 = Residual.           

 

Med utgångspunkt i ekvationen ovan har denna studies regressionsekvationer utformats enligt 

följande: 

 

𝑪𝑭𝑷 = 𝑬𝑺𝑮𝒑𝒐ä𝒏𝒈 + 𝑬𝑺𝑮𝒑𝒐ä𝒏𝒈 ∗ 𝑻𝒂𝒌𝒕 + 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒍𝒆𝒌 + 𝑹𝒊𝒔𝒌 + 𝜺 

 

𝑪𝑭𝑷 = 𝑬𝑺𝑮𝒑𝒐ä𝒏𝒈 + 𝑬𝑺𝑮𝒑𝒐ä𝒏𝒈 ∗ 𝑲𝒐𝒏𝒔𝒆𝒌𝒗𝒆𝒏𝒔 + 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒍𝒆𝒌 + 𝑹𝒊𝒔𝒌 + 𝜺 

 

𝑪𝑭𝑷 = 𝑬𝑺𝑮𝒑𝒐ä𝒏𝒈 + 𝑬𝑺𝑮𝒑𝒐ä𝒏𝒈 ∗ 𝑽ä𝒈 + 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒍𝒆𝒌 + 𝑹𝒊𝒔𝒌 + 𝜺 

3.4.2 Felkällor 

Vid genomförandet av multipel regressionsanalys kan det förekomma flera problem, tre av dessa 

problem vilka diskuteras nedan är normalfördelning av residualer, heteroskedasticitet, 

multikollinearitet och Pearsons korrelationstest.   

 

3.4.2.1 Normalfördelning av residualer 

De vertikala avstånden från de observerade värdena till regressionslinjen benämns residualer. 

Residualen är positiv för de värden som ligger ovanför regressionslinjen och negativ för de värden 

som ligger under den. I en korrekt specificerad regressionsmodell ska residualen vara 

normalfördelad för att värdet på den beroende variabeln ska vara rättvist. (Djurfeldt & Barmark, 

2009) 

 

I ett stickprov är normalfördelningen relevant för att få ett resultat med så litet utrymme för 

slumpens inverkan som möjligt (Djurfeldt & Barmark, 2009). För att undvika problemet med 

skevhet och slumpens inverkan kan enligt Djurfeldt och Barmark (2009) värdena logaritmeras eller 
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outliers systematiskt sorteras bort. I denna studie har vi manuellt sorterat bort outliers tills 

fördelningen av residualer blivit normal. 

 

3.4.2.2 Heteroskedasticitet 

Ett problem som kan uppstå vid en regressionsanalys heteroskedasticitet, vilket betyder att 

residualernas spridning är ojämn (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta kan enligt Djurfeldt och 

Barmark (2009) även beskrivas som att de variabler som studeras är snedfördelade, och görs synligt 

i ett spridningsdiagram där det går att se huruvida observationerna skapar en spridning som är 

ojämn. Författarna menar även att det kan bildas ett mönster som liknar en solfjäder i 

spridningsdiagrammet då två snedfördelade variabler ställs mot varandra. Motsatsen till 

heteroskedasticitet är när spridningsdiagrammet visar en jämn spridning, vilket även benämns som 

homoskedasticitet (Djurfelt & Barmark, 2009). En annan orsak som bidrar till heteroskedasticitet är 

outliers, även kallat extremvärden, vilket är en kraftigt avvikande observation (Djurfeldt & 

Barmark, 2009).  

 

3.4.2.3 Multikollinearitet 

Vid genomförandet av en multipel regressionsanalys kan det uppkomma svårigheter med ett 

beroende mellan de oberoende variablerna som används i analysen, vilket även benämns som 

multikollinearitet (Körner & Wahlgren, 2015). Körner och Wahlgren (2015) hävdar att det är av 

stor vikt relationen studeras mellan den beroende variabeln och ett flertal oberoende variabler. För 

att analysen ska vara realistisk och trovärdig bör relationen kontrolleras (ibid.). Om en 

regressionsmodell ska anses vara riktig och felfri ska det i teorin inte finnas ett beroende mellan de 

oberoende variablerna (Lantz, 2013). I praktiken däremot menar Lantz (2013) att det är svårt eller 

omöjligt att undgå ett beroende mellan de olika oberoende variabler som finns i modellen.  

 

3.4.2.4 Pearsons korrelationstest 

Det går att sammankoppla resonemanget om Pearsons korrelationstest med den diskussion som 

fördes ovan angående multikollinearitet. Detta eftersom syftet med Pearsons korrelationstest är att 

frambringa huruvida det finns korrelationer mellan variablerna i regressionsmodellen. Enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009) sker korrelationstestet i en vad de benämner korrelationsmatris. 

Körner och Wahlgren (2015) hävdar att korrelationen visar hur linjär en relation mellan olika 

variabler är. Därmed menar författarna att korrelationen visar om det är lägligt att använda sig av en 

rät linje vid beskrivningen av relationen mellan variablerna.  
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Ett korrelationstest kan upptäcka korrelationer mellan studiens oberoende variabler och det går att 

förknippa detta med multikollinearitet vilken är beskriven ovan. Enligt Körner och Wahlgren 

(2015) ska korrelationerna inte påvisa ett signifikant samband. Djurfeldt och Barmark (2009) anser 

att korrelationen mellan de oberoende variablerna i regel inte bör överstiga 0,7-0,8. I föreliggande 

studie har Pearsons korrelationstest genomförts i MiniTab med en signifikansnivå på 0,05; 0,01 och 

0,001. Resultatet av detta test diskuteras vidare i studiens resultatkapitel. 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

Vid genomförandet av företagsekonomisk forskning finns tre viktiga kriterier som bör tas med i 

bedömningen av kvalitén på forskningen, vilka är reliabilitet, validitet och replikerbarhet. (Bryman 

& Bell, 2013) 

3.5.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet, även benämnd tillförlitlighet, menas att mätningarna är gjorda på ett riktigt och 

korrekt sätt (Thurén, 2007). Med andra ord ska en studies resultat bli lika vid varje mätning som 

genomförs (Olsson & Sörensen, 2011). Reliabilitet tar även hänsyn till om undersökningen har 

utförts på ett så korrekt sätt som möjligt för att felregistreringar av oavsiktliga data inte förekommer 

(Fangen & Sellerberg, 2011). Enligt Bryman och Bell (2013) finns det tre viktiga aspekter gällande 

betydelsen av ordet där en av dessa är stabilitet. Detta innebär att de mått som mäts är stabila över 

tid vilket gör att resultat inte fluktuerar (ibid.). Eftersom denna studie bygger på historiska data som 

är insamlad från databaserna Thomson Reuters Datastream och Thomson Reuters Eikon anser vi att 

studiens resultat är stabila oavsett om studien återupprepas av andra vid en senare tidpunkt. 

3.5.2 Validitet 

Det är viktigt för studiens trovärdighet att ha en hög reliabilitet, lika viktigt är det att studien även 

har en hög validitet (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Thurén (2007) innebär validitet att forskare 

har undersökt det som de verkligen vill undersöka och inte någonting annat. En studies validitet 

försämras av att forskare i någon del av studien felplanerat, tänkt fel, valt en inkorrekt metod eller 

liknande felaktigheter i arbetsprocessen.  Metoderna som valts för vår mätning av data är hämtade 

från tidigare forskning vilket bidrar till god validitet. Vi har valt att utgå från Waddock och Graves 

(1997) för kontrollvariablerna risk och storlek. Även Makni et al. (2009) menar att risk är en 

relevant kontrollvariabel. Vid definieringen av CFP tog vi avstamp i Penttinen et al. (2011) 

forskning där de hävdar att ROA är ett mer tillförlitligt mått än ROE, som enligt Griffin och Mahon 
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(1997) är två vanliga mått på CFP. För att mäta takt, konsekvens och väg har vi inspirerats av Tang 

et al. (2012) vilka är de enda som tidigare undersökt dessa variabler på liknande sätt. 

 

För att få ut det maximala värdet av studien är det av vikt att vi förstått våra insamlade data så att vi 

sedan kunnat dra en korrekt och betydelsefull slutsats. Denna slutsats skall användas med syftet att 

generalisera studiens resultat till hela populationen på 5186 bolag (Bryman & Bell, 2013; Olsson & 

Sörenssen, 2011). Vi har genom noggrann efterforskning inom ämnet införskaffat tillräcklig 

kunskap för att förstå våra data. Då denna studie är baserad på 2097 bolag över hela världen som 

har ett ESG-betyg anser vi att resultatet är generaliserbart över hela populationen. 

3.5.3 Replikerbarhet 

Ytterligare ett krav som bör vara uppfyllt för att kvalitén på studien ska kunna säkerställas är att 

andra forskare ska kunna replikera studien samt att undersökningen är opåverkad av faktorer som 

kännetecknas av forskaren (Bryman & Bell, 2013). Då vi i vår studie förhållit oss på ett objektivt 

och opartiskt sätt anser vi att vårt agerande varit värderingsfritt och inte påverkat undersökningen. 

Vi har även stegvis beskrivit processen för hur undersökningen gått till väga, allt från urval, 

operationalisering och datainsamling till de analysmetoder som använts. Då vi redogjort för hur vi 

gått tillväga anser vi att det inte finns några omständigheter som gör att denna studie inte kan 

replikeras.  

 

3.6 Källkritik 

Det finns olika källor, däribland primärkällor och sekundärkällor (Eriksson & Hultman, 2014). 

Föreliggande studie bygger sina teorier och argument på litteratur och tidigare studier, vilket enligt 

Eriksson och Hultman (2014) ingår i kategorin sekundärkällor. Med detta menas att sekundärkällor 

såsom litteratur, artiklar eller reportage ursprungligen kommer från primärkällor som exempelvis 

mätningsuppgifter, inspelningar eller brev (Eriksson & Hultman, 2014). Fördelarna med att använda 

sekundärkällor är tidseffektiviteten, då insamlandet av data redan skett (Bryman & Bell, 2013). Det 

finns nackdelar med att förlita sig på enbart sekundärkällor då skribenten blir beroende av tidigare 

forskares tolkning av primärkällorna (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har detta tagits i 

beaktning och endast artiklar som är peer review har använts som underlag. Med peer review menas 

att anonyma experter inom artikelns ämnesområde granskar artikeln innan den trycks (Bryman & 

Bell, 2013). Då de använda artiklarna har granskats ett flertal gånger anser vi att de är pålitliga 

källor. 
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Det är även av stor vikt att det finns en bra källhänvisning genom hela studien vilket gör att läsaren 

själva kan skapa en uppfattning angående studiens äkthet (Eriksson & Hultman, 2014). I denna 

studie har vi konsekvent använt oss av referenssystemet APA med en korrekt tillhörande 

referenslista vilket gör det enkelt för läsaren att kontrollera en aktuell källa.  

 

3.7 Metodkritik 

Som tidigare nämnts grundar sig föreliggande studie sig på sekundärdata insamlad från databaserna 

Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream. Användandet av sekundärdata sparar 

både tid och pengar då forskaren själv inte behöver samla in informationen (Bryman & Bell, 2013). 

En nackdel med att använda sekundärkällor är att forskarna är obekanta med materialet vilket gör 

att det kan ta tid att lära känna den data och databas som används (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2012). Mycket av denna studies tid upptogs av att genomföra datainsamlingen då ingen av oss var 

bekanta med databaserna sedan tidigare. När vi sedan blev bekanta med systemet fann vi stora 

datamängder att tillgå, vilket har varit av stor betydelse i denna studie.  

 

En annan begränsning med att använda sekundärdata menar Bryman och Bell (2013) är att det 

emellanåt saknas nyckelvariabler då data eventuellt erhållits i ett annat syfte. Föreliggande problem 

har dock inte uppkommit i denna studie då databaserna Thomson Reuters Eikon och Thomson 

Reuters Datastream används och därmed förvärvat data som är relevant för denna studie. Kvalitén 

på sekundärdata är i regel högre än om forskaren själv samlat in data, men trots detta menar Bryman 

och Bell (2013) att det kan det vara svårare att kontrollera kvalitén då den inte alltid kommer från 

erkända källor. Enligt Ince och Porter (2006) är databasen Thomson Reuters Datastream välanvänd 

bland forskare inom det företagsekonomiska ämnesområdet då databasen erbjuder både en bredd 

och ett djup på data inom ämnet. Därmed anser vi att detta stärker uppfattningen om att denna 

studies sekundärdata är av god kvalité.  
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4. Resultat 
 

I följande kapitel redogörs för studiens empiriska resultat. Inledande presenteras statistiska 

antaganden som ligger till grund för resultatet. Därefter följer resultatet för regressionsanalyserna 

samt hypotesprövning. Resultatet kommer vidare diskuteras och analyseras i kapitel 5. 

 

4.1 Statistiska antaganden 

Föreliggande studie syftar till att belysa huruvida implementeringen av CSR har en inverkan på 

bolags CFP med avseende på de tre variablerna takt, konsekvens och väg. För att göra detta har, 

som tidigare nämnts, tre regressionsanalyser genomförts med var och en av de tre variablerna som 

en interaktionsvariabel i regressionsekvationen. Genomförandet av dessa tre regressionsanalyser, 

samt möjligheten att bekräfta eller förkasta hypoteserna, kräver att vissa antaganden är uppfyllda. 

Dessa antaganden presenteras i det följande. 

 

För att genomföra regressionsanalysen samt kontrollera att stickprovet är generaliserbart över 

studiens population är det viktigt att residualerna är normalfördelade, vilket beskrivs i 3.4.3.1. De 

kriterier som ska vara uppfyllda presenteras nedan (De Veaux, Vellman & Bock, 2016). 

 

 Randomisering, antagandet att stickprovet är representativt för populationen. 

 10 procentsregeln, stickprovet ska vara mindre än 10 procent av populationen. 

 

För att kunna mäta graden av linjärt samband mellan två kvantitativa variabler är det av vikt att 

följande förutsättningar är uppfyllda (De Veaux et al., 2016). 

 

 Rakt samband mellan variablerna. 

 Variablerna är kvantitativa.  

 Inga outliers förekommer. 

 

För att bekräfta eller förkasta hypoteserna har p-värden, signifikansnivå, förklaringsgrad samt 

medelvärde använts. P-värdet visar sannolikheten att vi observerar vårt resultat eller ett mer exakt 

resultat. Signifikansnivån i denna studie är 0,05; 0,01 och 0,001 vilket betyder att det är med 5, 1 

eller 0,1 procents säkerhet det går att observera ett värde trots att nollhypotesen inte är sann. I 

föreliggande studie är nollhypotesen att någon av de tre hypoteserna i hypotesuppställningen inte är 

sann. Förklaringsgraden, även benämnd R-sq, visar hur många procent av förändringen i y som 
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förklaras av en förändring i x. R-sq bör erhålla en hög procentsats då detta ger en god anpassning. I 

denna studie är y-variabeln alltid ROA medan x-variabeln varierar beroende på vilken av 

variablerna takt, konsekvens och väg som undersökts. Medelvärdet används då detta är en 

longitudinell studie och vi vill erhålla genomsnittet för bolags observerade år. Medelvärdet 

beräknas enligt följande. (De Veaux et al., 2016) 

 

𝝁 =
𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 + ⋯ + 𝒙𝒏

𝒏
 

 

 

4.2 Pearsons korrelationstest 

Som nämnts i 3.4.2.3 kan det uppstå svårigheter om det finns en korrelation mellan analysens 

oberoende variabler, vilket även benämns multikollinearitet (Körner & Wahlgren, 2015). För att 

kontrollera att multikollinearitet inte förekommer mellan de oberoende variablerna i denna studie 

har Pearsons korrelationstest genomförts. Utfallet av korrelationstestet framgår i tabell 5 nedan. 

Korrelationstestet visar på korrelationen mellan både den beroende variabeln ROA och de 

oberoende variablerna. För att kontrollera att multikollinearitet inte förekommer har vi främst 

fokuserat på korrelationen mellan de oberoende variablerna. 

 

I tabell 5 framgår att det finns en signifikant korrelation mellan ROA och variablerna Totala 

tillgångar(takt), ESGpoäng (Konsekvens), ESGpoäng*Konsekvens, Totala tillgångar(Konsekvens), 

Risk(Konsekvens), Totala tillgångar(väg) samt Risk(Väg). Detta stämmer även överens med det 

resultat som regressionsanalysen genererade, vilket beskrivs i det kommande.  



Matilda Funke Jansson och Sofia Forsberg 

 

34 

 

Tabell 5. Pearsons korrelationstest 

   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. ROA 

2. ESGpoäng (Takt)   0,066 

3. ESGpoäng*Takt  -0,090 -0,091*  

4. Totala tillgångar (Takt) -0,188*** -0,189*** -0,122** 

5. Risk (Takt)  -0,073  0,070  0,025  0,065  

6. ESGpoäng (Konsekvens)  0,186***  0,030  0,012  0,032 -0,079 

7. ESGpoäng*Konsekvens -0,131*     0,027  0,030  0,039 -0,055  0,079 

8. Tot. till. (Konsekvens) -0,296*** -0,065  0,036  0,064  0,009  0,299***  0,273***   

9. Risk (Konsekvens) -0,092*  0,048 -0,040 -0,020  0,061  0.143***  0,115**  0,016 

10. ESGpoäng (Väg)   0,064  0,100* -0,055  0,065 -0,022  0,005 -0,008  0,037  0,014 

11. ESGpoäng*Väg   0,058  0,022 -0,015  0,066 -0,085 -0,001 -0.027 -0,015 -0,065  0,317*** 

12. Totala tillgångar (Väg) -0,211***  0,013  0.065  0,021 -0,002  0,031  0.014  0,096*  0,002  0,194*** -0,032  

13. Risk (Väg)  -0,148***  0,015 -0,007  0,041  0,088 -0.006  0,035  0,074  0,028  0,072 -0,080  0,052 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
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Tabell 5 synliggör likaledes att det inte finns en stark relation mellan de oberoende variablerna som 

använts vid undersökningen av takt, konsekvens och väg. Korrelationernas marginal upp till det 

kritiska värdet, som enligt Djurfeldt och Barmark (2009) ligger mellan 0,7-0,8, är god. Därmed 

bekräftar tabell 5 att multikollinearitet inte förekommer mellan de oberoende variablerna. 

 

4.3 Takt 

Variabeln takt beräknades, som nämnts i 3.3.3.1., genom hur ett bolags ESG-poäng förändrats från 

ett år till ett annat. Då vi i denna studie endast har information om ESG-poäng för åren 2012-2016 

kunde vi inte beräkna hur bolagets ESG-poäng förändrats fram till 2012, då data för tidigare år 

saknats. Därmed valdes år 2012 bort eftersom vi ansåg att vi inte kunde få ett relevant och korrekt 

svar för detta år.  

 

Inför genomförandet av regressionsanalysen valdes ett stickprov på strax under 10 procent ut vilket 

resulterade i 497 bolag. Detta tillfogades genom en utrensning av outliers i MiniTab, vilket 

medförde att heteroskedasticiteten eliminerades och våra data uppvisade normalfördelade 

residualer. Därefter kontrollerades stickprovet för de förutsättningar som ska vara uppfyllda, enligt 

4.1, för att anta att residualerna är normalfördelade. För vart och ett av åren 2013-2016 var alla 

kriterier uppfyllda. 

 

I denna del av studien vill vi belysa huruvida det finns en relation mellan ROA och bolagets takt på 

implementeringen av CSR, samt om denna eventuella relation är positiv eller negativ. Vid 

genomförandet av regressionsanalysen framkom att det finns en korrelation mellan ROA och takt. 

Resultatet av tabell 6 visar att lutningskoefficienten för variabeln takt blev -9,06, vilket betyder att 

ju högre takten är desto mindre blir ROA. Detta bevisar att relationen mellan takt och ROA är 

negativ. Regressionsanalysen visar att relationen mellan ESGpoäng*takt och ROA inte är 

signifikant (0,869), och därmed kan inte H1 bekräftas. Regressionsekvationens förklaringsgrad 

(0,065) är låg vilket betyder att det finns andra variabler, än de som ingår i denna studie, som 

påverkar relationen mellan CSR och CFP.  
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Tabell 6. Regressionsanalys taktens inverkan på CFP 

Variabler     Modell 

Beroende     ROA 

 

Oberoende 

   ESGpoäng      2,500 (0,023)* 

   ESGpoäng*takt     -9,060 (0,869) 

 

Kontrollvariabler 

   Totala tillgångar     0,000 (0,000)*** 

   Risk      -1,570 (0,149)* 

 

R-sq       0,065 

 

N        497 

 
* Korrelationen är signifikant på en 5-procentig nivå. ** Korrelationen är signifikant på en 1-procentig nivå. *** 

Korrelationen är signifikant på en 0,1-procentig nivå. Siffrorna visar lutningskoefficienten.  Inom parentesen visas det 

p-värde som är tillhörande vardera lutningskoefficient. ’ROA’ representerar bolags genomsnittliga CFP för de 

undersökta åren 2012 till 2016. ’ESGpoäng’ representerar de genomsnittliga ESG-poängen för bolag. ’Takt’ 

representerar bolags genomsnittliga procentuella förändring av ESG-poängen. ’Totala tillgångar’ representerar bolags 

genomsnittliga storlek. ’Risk’ visar bolags genomsnitt av långfristiga skulder/totala tillgångar. Därefter följer den 

statistiska variabeln R-sq (förklaringsgrad).”N” representerar antal observationer i stickprovet.  

 

4.4 Konsekvens 
 

Som tidigare nämnts i 3.3.3.2 beräknas konsekvensen som standardavvikelsen av ESG-poäng för 

samtliga år 2012-2016. En del av bolagen saknar ESG-poäng för ett eller flera av åren mellan 2012-

2016. Därmed har, som även nämnts i 3.3.3.2, bolagen fått värdet 0 där ESG-poäng saknats. För att 

erhålla vårt stickprov på 497 bolag från urvalet genomfördes en utrensning av outliers i MiniTab, 

vilket medförde att heteroskedasticitet inte uppvisades och våra data visade normalfördelade 

residualer. Precis som för variabeln takt kontrollerades sedan stickprovet för de förutsättningar som 

nämnts i 4.1. För samtliga år var alla kriterier uppfyllda. 

 

I denna del av studien vill vi belysa huruvida det finns en relation mellan ROA och bolagets 

konsekventa implementering av CSR samt om denna eventuella relation är positiv eller negativ. 
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Regressionsanalysen visar att det finns en relation mellan ESGpoäng*konsekvens och ROA. Tabell 

7 visar att lutningskoefficienten är -2,5 med ett p-värde på 0,017 vilket tyder på en signifikant 

negativ relation. Detta betyder att inkonsekvent implementering av CSR har en negativ effekt på 

CFP.  Därmed finner vi stöd för att H2 är sann. 

 

Tabell 7. Regressionsanalys konsekvensens inverkan på CFP 

Variabler     Modell 

Beroende     ROA 

 

Oberoende 

   ESGpoäng      5,940 (0,000)*** 

   ESGpoäng*konsekvens    -2,500 (0,017)* 

 

Kontrollvariabler 

   Totala tillgångar     0,000 (0,000)*** 

   Risk      -4,230 (0,001)*** 

 

R-sq       0,181 

 

N        497 

 
* Korrelationen är signifikant på en 5-procentig nivå. ** Korrelationen är signifikant på en 1-procentig nivå. *** 

Korrelationen är signifikant på en 0,1-procentig nivå. Siffrorna visar lutningskoefficienten.  Inom parentesen visas det 

p-värde som är tillhörande vardera lutningskoefficient. ’ROA’ representerar bolags genomsnittliga CFP för de 

undersökta åren 2012 till 2016. ’ESGpoäng’ representerar de genomsnittliga ESG-poängen för bolag. ’Konsekvens’ 

representerar bolags genomsnittliga standardavvikelse för ESG-poängen. ’Totala tillgångar’ representerar bolags 

genomsnittliga storlek. ’Risk’ visar bolags genomsnitt av långfristiga skulder/totala tillgångar. Därefter följer den 

statistiska variabeln R-sq (förklaringsgrad).”N” representerar antal observationer i stickprovet.  

 

4.5 Väg 

Som nämnts i 3.3.3.3 tilldelades de bolag som uppfyllt kriterierna intern 2012 > extern 2012 och 

intern 2013 > extern 2013 dummyvariabeln 1. Resterande bolag tilldelades dummyvariabeln 0. 

Genom att rensa ut outliers i MiniTab minimerades urvalet till ett stickprov på 515 bolag. Detta 

ledde till att våra data uppvisade normalfördelade residualer och heteroskedasticitet eliminerades. 
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Precis som för variablerna takt och konsekvens kontrollerades sedan stickprovet för de 

förutsättningar som nämnts i 4.1. För samtliga år var alla kriterier uppfyllda. 

 

I denna del av studien vill vi belysa huruvida det finns en relation mellan ROA och bolagets väg till 

implementering av CSR, samt om denna eventuella relation är positiv eller negativ. 

Regressionsanalysen visar att det finns en relation mellan ESGpoäng*väg och ROA. Tabell 8 

synliggör att lutningskoefficienten är 0,023 med ett p-värde på 0,573 vilket visar på en icke 

signifikant positiv relation, vilket betyder att det är cirka 57 procents risk att vårt observerade 

resultat beror av slumpen.  Därmed finner vi inte stöd för att H3 är sann. 

 

Tabell 8. Regressionsanalys vägens inverkan på CFP 

Variabler     Modell 

Beroende     ROA 

 

Oberoende 

   ESGpoäng     2,710 (0,011)** 

   ESGpoäng*väg     0,023 (0,573) 

 

Kontrollvariabler 

   Totala tillgångar     0,000 (0,000)*** 

   Risk      -4,210 (0,001)*** 

 

R-sq       0,077 

 

N       515 

 
* Korrelationen är signifikant på en 5-procentig nivå. ** Korrelationen är signifikant på en 1-procentig nivå. *** 

Korrelationen är signifikant på en 0,1-procentig nivå. Siffrorna visar lutningskoefficienten.  Inom parentesen visas det 

p-värde som är tillhörande vardera lutningskoefficient. ’ROA’ representerar bolags genomsnittliga CFP för de 

undersökta åren 2012 till 2016. ’ESGpoäng’ representerar de genomsnittliga ESG-poängen för bolag. ’Väg’ 

representerar dummyvariabeln för ESG-poängen år 2012-2013. ’Totala tillgångar’ representerar bolags genomsnittliga 

storlek. ’Risk’ visar bolags genomsnitt av långfristiga skulder/totala tillgångar. Därefter följer den statistiska variabeln 

R-sq (förklaringsgrad).”N” representerar antal observationer i stickprovet.  
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5. Resultatdiskussion 
 

I detta kapitel följer en diskussion av resultatet som en återkoppling till tidigare forskningsteorier. 

Vidare besvaras studiens tre ställda hypoteser samt redogörs för våra egna reflektioner.  

 

Genom årtionden har forskare försökt finna bevis för att det, förutom det etiska perspektivet, även 

finns ett finansiellt motiv för att arbeta med CSR (McWilliams & Siegel, 2000; Orlitzky et al., 

2003; Russo & Fouts, 1997; Waddock & Graves, 1997). Forskare inom den resursbaserade 

företagssteorin argumenterar för att CSR-arbete påtagligt stärker bolagets grund (Tang et al., 2012) 

men resultaten har som ovan nämnts varit tvetydiga. Vår litteraturstudie har åskådliggjort det stora 

fokus tidigare forskning riktat mot de externa faktorer som kan påverka CSR-arbetets utfall, 

exempelvis bolagets storlek, bransch och belåningsgrad (Russo & Fouts 1997). Denna avsaknad av 

entydiga bevis har lett oss vidare in på Basu och Palazzo’s (2008) syn på detaljerna av CSR inför 

och under arbetets gång, istället för de externa faktorer som tidigare studier riktat all 

uppmärksamhet till. Vi har i denna studie vänt blicken från de yttre faktorerna och istället adresserat 

hur-frågan. Har takten, konsekvensen och vägen i ett CSR-arbete en betydelse för relationen mellan 

CSR och CFP? 

 

Förmånen att under studien haft tillgång till en av världens största databaser för 

redovisningsinformation, Thomson Reuters, har givit oss ett tidseffektivt sätt att söka fram data. 

Denna förmån gav oss möjligheten att genomföra en longitudinell studie, och som population 

använda oss av alla publika bolag i hela världen som givits ett ESG-betyg. En av de faktorer som vi 

anser kan ligga till grund för de tvetydiga resultaten hos tidigare studier är de så kallade omitted 

variables där de externa faktorerna fått kompensera upp resultatet på grund av viktiga inre faktorers 

avsaknad (Lacombe & Lesage, 2015). Det faktum att studiens population inte avgränsar sig till en 

specifik del av världen ger en stadigare grund för de resultat som frambringats och vi kan på ett 

djupare sätt skapa förståelse för vikten av bolags implementering av CSR. Utifrån den 

resursbaserade teorin utformade vi tre hypoteser som vidare kommer diskuteras utifrån 

regressionsanalysernas resultat.   
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H1: En snabb takt i implementeringen av ett CSR-arbete bidrar till en negativ relation med 

CFP. 

 

Regressionsekvationen innehållande variabeln takt visar, som förväntat, en negativ relation mellan 

CSR och CFP. Denna studie kan dock inte fullt ut stödja att H1 är sann då p-värdet inte uppnådde en 

signifikant nivå. Det är viktigt att belysa regressionsmodellens förklaringsgrad, R-sq, då den visar 

hur mycket av ROA som förklaras av de oberoende variablerna i regressionen. Modellen visar en 

förklaringsgrad på 0,052 vilket betyder att de oberoende variablerna endast förklarar 5,2 procent av 

ROA. Det finns alltså indikationer genom våra resultat att takten är en relevant förklaring till 

lönsam CSR, men att fler variabler bör tas med i beaktning i denna ekvation för att säkerställa 

faktumet. Påståendet stöds av bland andra Tang et al. (2012), McWilliams och Siegel (2001) samt 

Ullman (1985). Tang et al. (2012) samt McWilliams och Siegel (2001) talar om investeringar i 

forskning och utveckling som en av dessa externa variabler, men på grund av begränsningar i 

datainsamlingen uteslöts investeringar i forskning och utveckling ur denna studie.  

 

Den neoklassiska teorin ENKT förutsätter att en snabb implementering av CSR inte genererar 

samma förmåner som en implementering som åstadkommits långsamt och successivt (Dierickx & 

Cool, 1989). Att stressa fram ett CSR-arbete utan möjlighet att bearbeta den kunskap som medföljer 

kommer föra med sig ekonomiska nackdelar för bolagen (Penrose, 1959). Det resultat vår studie 

frambringat indikerar på att de ovanstående resonemangen stämmer, då vi kan se att variabeln takt 

har en negativ påverkan på relationen mellan CSR och CFP. Många av de bolag som ingick i 

studiens urval är stora och har länge opererat i branschen, vilket kan vara en tänkbar anledning till 

vårt icke-signifikanta p-värde. Hasbro (1923), Coca-Cola Amatil (1904), Axfood AB (1964) och 

Harley Davidson (1903) är några av de bolag som fanns med i urvalet, och som synliggörs av 

årtalen har dessa företag lång erfarenhet som bolag. Vi finner det skäligt att anta att dessa bolag, 

under tidigare år, redan hunnit skapat sina förutsättningar för ett gott CSR-arbete (Klassen & 

Whybark, 1999) och därmed har takten inte lika stor påverkan på dessa bolags CFP i nutid.  
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H2: Genom att implementera CSR-arbete inkonsekvent påverkas relationen mellan CSR och 

CFP negativt. 

 

Resultatet av regressionsanalysen mellan variabeln konsekvens och CFP visar som förväntat att 

bolag med ett inkonsekvent beteende i sitt CSR-arbete kommer skada bolagets finansiella prestation 

(Vermeulen & Barkema, 2002). Vi erhöll en signifikant negativ relation mellan inkonsekvent CSR-

arbete och bolags finansiella prestation. Effekterna av ett stadigt och konsekvent handlande 

avspeglas i bolagens CFP som har en tydlig positiv relation med CSR-arbete som inte fluktuerar. En 

eventuell förklaring till effekten är att bolaget framställer sig som mer seriösa inför sina intressenter 

(Husted & Salazar, 2006; Vergne & Durand, 2010). Detta faller i linje med intressentteorin som 

förklarar vikten av att ta sina intressenters krav och önskemål i beaktning. (Deegan, 2002; Waddock 

& Graves, 1997) Detta handlande skapar motivation och engagemang hos interna intressenter att 

prestera bättre i bolagets intresse och därmed förbättrar bolagets CFP (Berman et al., 1999).  

 

Det resultat som regressionsanalysen innehållande variabeln konsekvens genererade, visar på en 

signifikant negativ relation vilket betyder att när standardavvikelsen ökar med en enhet så minskar 

ROA med 2,5 enheter. På grund av den markanta förändringen i ROA när standardavvikelsen 

ändras med en enhet kan vi, liksom Tang et al. (2012), konstatera att det är fördelaktigt med en 

konsekvent implementering av CSR. Regressionsmodellen visar en förklaringsgrad på 0,181 vilket 

betyder att de oberoende variablerna förklarar 18,1 procent av ROA. Detta bekräftar, liksom för 

variabeln takt, att det finns ytterligare variabler som påverkar bolags CFP.  

 

Vårt resultat bekräftar också Froomans (1999) diskussion om att ett inkonsekvent CSR-arbete ger 

intressenter intrycket att bolag engagerar sig i CSR endast för den fina fasadens skull och inte av 

etiska skäl. Om bolag minskar eller helt avsaknar ESG-poäng visar vårt resultat att det ger en direkt 

negativ effekt på CFP. Den negativa effekten på CFP beror sannolikt även på att 

inlärningsprocessen som Tang et al. (2012) talar om blir avbruten och den absorberande förmågan 

avtar. Bolagsstyrningen ser en negativ effekt på CFP som ett tecken på att CSR endast bidrar till 

kostnader och vaggas in i en falsk tro att CSR är till nackdel för bolaget (ibid.). 
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H3: Om bolag implementerar en intern-extern väg i sitt CSR-arbete påverkas relationen mellan 

CSR och CFP positivt.  

 

Det resultat som regressionsanalysen innehållande variabeln väg genererade, visar på en positiv 

relation. Regressionsekvationen visar att när bolag använder sig av intern till extern väg till sitt 

CSR-arbete ökar bolagets ROA med 2,3 enheter. Detta styrker Dierickx och Cools (1989) 

resonemang att bolag som inleder sitt CSR-arbete internt förbättrar sin tro på att de besitter 

kapacitet nog att lyckas med implementeringen av CSR. Regressionsmodellen visar även en 

förklaringsgrad på 0,077, vilket betyder att de oberoende variablerna i regressionsekvationen 

förklarar 7,7 procent av bolagets ROA. Detta bekräftar att det finns ytterligare variabler, vilka inte 

ingår i denna studie, som påverkar bolags CFP. Här fann vi tillika stöd för vår diskussion om att 

många av de bolag som ingår i denna studie har utvecklat sin CSR under en längre tid och hunnit 

generera framgång även med sitt externa CSR arbete - vilket ger en missvisning i denna studie. 

 

Vårt resultat indikerar att den interna till externa vägen har en positiv påverkan på bolags CFP, 

vilket även går i linje med Tang et al. (2012) VVT. Även Basu och Palazzo (2008) anser att bolag 

som först nyttjar intern kapacitet har bättre möjligheter att i framtiden bli framgångsrika med sitt 

CSR-arbete, då det enligt EAT är lättare att öka på ett redan befintligt kunskapslager (McWilliams 

& Siegel, 2001). Vi har uppmärksammat att tidigare forskning angående bolags fördel av en intern 

till extern implementering av CSR främst är äldre studier från slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet. Exempel på några av dessa är Wiener (1982), Dierickx och Cool (1989), Cohen och 

Levinthal (1990) samt Roberts (2003), vilket även det styrker vårt resonemang angående en 

eventuell missvisning i resultatet. Vi menar att resultatet sannolikt skulle bli mer rättvist om de år 

som bolagen introducerade sin implementering av CSR undersöktes, men detta är något som vi inte 

haft möjlighet att realisera i denna studie.    

 

Resultatet av regressionsanalysen visar som förväntat ett positivt samband mellan ROA och bolags 

väg i CSR-arbetet, då de arbetar internt till externt. Däremot är det positiva sambandet icke-

signifikant då p-värdet översteg studiens högsta signifikansnivå på 5 procent, vilket betyder att det 

inte går att styrka att H3 är sann. Lika som för variabeln takt förmodar vi att det beror på att bolagen 

i studien redan har engagerat sig i CSR under en längre tid och därmed också realiserat den viktiga 

interna utgångspunkten, samt hunnit utveckla sitt CSR-arbete till en extern nivå. Åren som 

undersökts i denna studie ligger relativt långt ifrån den tid då CSR uppkom och utvecklingen har 
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efter uppkomsten ökat markant (Moura-Leite & Padgett, 2011). Därmed väljer vi att varken 

bekräfta eller förkasta H3.  

 

5.1 Egna reflektioner 

Vi har genom denna studie svarat på de tillrop tidigare forskning inte kunnat bistå med, genom att 

studera hur takten, konsekvensen och vägen påverkar relationen mellan CSR och CFP. Det är av 

största angelägenhet vi härmed belyst vikten av implementering inför och i ett CSR-arbete. Det har 

visat sig kritiskt för CFP att grundligt fokusera på detaljerna under CSR-arbetets gång (Basu & 

Palazzo, 2008). Om CSR-arbetet implementeras på rätt sätt (Tang et al., 2012), genom en långsam 

och stabil implementering samt en god utgångspunkt (McWilliams & Siegel, 2001), kommer 

kunskapen som genereras att absorberas på effektivast sätt samtidigt som bolagen sänder ut en ärlig 

och öppen bild av sina intentioner. Anledningen till att tidigare studier inte uppvisat entydiga 

resultat mellan CSR och CFP är enligt vår bedömning att viktiga variabler fortfarande inte har 

undersökts - variabler som utgör avgörande omständigheter för att CSR-aktiviteter ska vara 

lönsamma. Det betyder att ytterligare studier bör söka svaren på CSRs lönsamhet där tidigare 

studier inte tittat, vilket kräver ett större mått av kreativitet och ifrågasättande än hittillsvarande 

litteratur visat prov på.  

 

CSR är en process av kunskap där bolag själva strategiskt kan avgöra hur lätt och hur mycket av 

kunskapen de kan absorbera (Porter & Kramer, 2006) i vilken de tillika kan stipulera om bolagens 

finansiella prestation skall gynnas eller skadas (Dierickx & Cool, 1989).  

 

”To do well by doing good, you have to do good well” (Tang et al., 2012, s.1300). 

 

 

  

  



Matilda Funke Jansson och Sofia Forsberg 

 

44 

 

6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

 

Avslutningsvis redogörs för studiens slutsats, bidrag, begränsningar samt förslag till fortsatt 

forskning.  

 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att belysa hur implementeringen av CSR påverkar bolags finansiella 

prestation med avseende på variablerna takt, konsekvens och väg. Utgångspunkten var ett 

ifrågasättande av tidigare studiers enformiga fokus på allmänna bolagskarakteristiska faktorer som 

storlek, bransch, lönsamhet och belåningsgrad. Vår litteraturstudie identifierade ett gap hos tidigare 

forskning bestående av en nästintill total brist på undersökningar av inre faktorer som har att göra 

med hur bolag implementerar CSR-aktiviteter. Studien visar att bolags takt - hur fort de tar till sig 

nya CSR-normer och applicerar dem i bolaget, inte har någon signifikant betydelse för bolags CFP. 

Detta stämmer överens med vad tidigare forskning om bolags takt har visat (Tang et al., 2012). 

Resultatet visar likaledes att bolags konsekventa implementering av CSR har en signifikant positiv 

inverkan på bolags CFP, vilket även det går i linje med tidigare studier (Tang et al., 2012; 

Vermeulen och Barkema, 2002). Bolags väg, huruvida de går från intern till extern CSR eller 

omvänt, har enligt studiens empiriska utfall inte en signifikant betydelse för bolags CFP.  

 

Ur ovanstående stycke och studiens resultat kan slutsatsen dras att det inte är effektivt att mäta takt 

och väg i senare delen av 2010-talet, då utvecklingen av CSR hos flertalet bolag har pågått under 

längre tid och dessa bolag har i och med detta haft lång tid på sig att utveckla sitt CSR-arbete. 

Inkonsekvent CSR-arbete har emellertid en negativ effekt på bolags CFP oavsett tidpunkt för 

mätning och utförande, då inkonsekvent CSR-arbete avspeglar ett - inför intressenter - icke etiskt 

motiv, samt vaggar bolagstyrningen i falsk tro att CSR-arbete inte är lönsamt.  

 

6.2 Bidrag 

Vi har via en litteraturanalys och en empirisk studie bidragit till CSR-litteraturen genom att belysa 

vikten av implementering och hur detta gynnar bolags CFP. Eftersom tidigare studier vilka 

behandlat sambandet mellan CSR och finansiell prestation inte funnit entydiga samband (cf. Wright 

& Ferris, 1997; Brown et al., 2006; Brown & Dacin, 1997; Landon & Smith, 1997; Banker & 

Mashruwala, 2007) torde vårt bidrag kunna vara substantiellt. Detta eftersom det finns ett behov av 
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alternativa förklaringar av varför CSR-aktiviteter kan vara lönsamma i vissa bolag men inte i andra, 

till synes, likadana bolag. Studien uppmärksammar behovet av att utvärdera hur bolag verkligen 

arbetar med CSR snarare än att de arbetar med CSR, vilket betyder att bolag kan optimera sina 

CSR-arbeten - begränsade resurser till trots - så länge CSR-arbetet utförs på rätt sätt. Tidigare 

studier har försökt finna svaret på frågan om CSR är lönsamt genom att företrädesvis fokusera på 

allmänna yttre faktorer som bolagsstorlek, bransch och belåningsgrad (cf. Brown et al., 2006). Vi 

har byggt vår studie på den resursbaserade företagsteorin och dess antagande om att 

implementeringen av CSR-aktiviteter är vad som gör ett CSR-arbete lönsamt (Russo & Fouts, 1997; 

Brammer & Millington, 2008). Det empiriska utfallet av studien åskådliggör att implementeringen 

är av väsentlig betydelse för att göra CSR lönsamt, då vi riktat fokus mot nya begrepp som tidigare 

inte uppmärksammats.  

 

Vi anser att de resultat denna studie genererat även lämnar praktiska bidrag till de bolag som ämnar 

påbörja eller utveckla sitt CSR-arbete. En konsekvent implementering har visat sig fördelaktig och 

vetskapen om detta kommer att gynna bolag som valt att följa den, vad vi anser, enda vägen mot en 

hållbar framtid. Vi menar vidare att bolag taktiskt kan påverka utfallet av sitt CSR-arbete genom att 

omvandla den kunskap som absorberats (Porter & Kramer, 2006), och att utfallet av detta helt beror 

på hur väl initierade de är i processen (Dierickx & Cool, 1989).  

 

Vi hoppas att genom denna studie hjälpa till vid övergången från en statisk till dynamisk bild av 

relationen mellan CSR och CFP. Det är inte nog med att göra, en måste också göra det bra. 

 

6.3 Begränsningar 

Genom studiens gång har vi urskilt ett antal betydelsefulla begränsningar för vilka vi redogör i det 

följande.  

 

Studien baseras på ett icke slumpmässigt urval, då våra data erfordrade ett visst antal specifika 

variabler som totala tillgångar, långfristiga skulder och ROA för åren 2012-2016.  För att utföra 

studien behövdes Thomson Reuters ESG-poäng för minst ett av de undersökta åren, då detta är 

studiens primära variabel. Vidare inhämtades ESG-index från de fyra CSR-dimensionerna 

Emission, Community, Workforce och Management. Dessa ovanstående orsaker ledde till det icke 

slumpmässiga urvalet, och det finns därmed en risk att variablerna inte representerar hela 

populationen (Bryman & Bell, 2013). 
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Föreliggande studie grundar sig på sekundärdata från Thomson Reuters. Enligt Bryman och Bell 

(2013) antas sekundärdata inneha hög kvalité såvida erkända källor har använts vid insamlandet. Då 

vi själva inte har medverkat i datainsamlingen utan använt sekundärdata går det inte att helt försäkra 

att de data som använts i studien är helt korrekta och av god kvalité. Detta medför att det kan finnas 

vissa begränsningar med att använda sekundärdata som utgångspunkt till föreliggande studie. 

Thomson Reuters är en av de mest omfattande databaserna av redovisningsinformation (Thomson 

Reuters, 2017) och därmed utgick vi från att de data som är inhämtade är sanningsenliga. 

 

De data som inhämtats från Thomson Reuters har grundligt behandlats manuellt i Microsoft Excel 

samt MiniTab, vilket gör att vi inte kan säkerställa eventuella handhavandefel. Då vi infogat 

formler, och flertalet gånger kontrollerat detta i ovanstående program, anser vi att dessa 

handhavandefel sannolikt ej förekommer.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Föreliggande studie har skapat en grund för vidare studier kring de interna faktorer som kan 

påverka CSR och CFP. Framtida studier kan utvecklas och tillrättaläggas för att vidare bidra till en 

redogörelse av den väl debatterade relationen, av vilka vi nedan redogör för. 

 

Även då vi inte funnit signifikanta bevis för att takten och vägen i bolags CSR-arbete påverkar 

relationen mellan CSR och CFP, är fortsatt kartläggning av denna relation berättigad. Genom att 

involvera ett längre tidsspann bakåt i tiden ges troligtvis en mer övergripande bild av bolagens 

CSR-utveckling och därmed kan relationen mellan takt – CFP och väg – CFP bli tydligare. En 

ytterligare aspekt och förslag till vidare studier angående relationen mellan takt - CFP och väg - 

CFP är den att mäta varje bolag var för sig. Genom att jämföra varje bolags CFP och dess 

utveckling av CSR tror vi att en mer rättvis bild kan skapas. De fyra dimensioner denna studie 

adresserade är en del av alla dimensioner som Thomson Reuters bistår med. Att involvera alla sju 

dimensioner, tror vi, kan ge en tydligare bild utöver att mäta över en längre tidsperiod.  

 

Vidare undersökte vi hur implementeringen av CSR påverkar redovisningsbaserad prestation - 

ROA. CSR-arbeten har även en marknadsbaserad effekt vilken enligt Orlitzky et al. (2003) inte är 

lika stark som den redovisningsbaserade. Genom att undersöka denna aspekt tror vi att framtida 

studier kan bidra till bolagsstyrningens engagemang i fråga om förbättringar av CSR-arbete och ett 

högre marknadsvärde.   
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