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Sammanfattning 

Titel: Lönar det sig för kontroversiella branscher att engagera sig i CSR? - En 

kvantitativ studie om sambandet mellan kontroversiella branschers CSR-engagemang 

och finansiell prestation 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Sara Fors och Amanda Olsson 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2018 - 01 

  

Syfte: Kontroversiella branscher producerar produkter eller tillhandahåller tjänster vilka 

kan orsaka stora skador hos enskilda människor men även för samhället i helhet. För 

företag inom dessa branscher kan det ses som motsägande att engagera sig i CSR-

aktiviteter. Det finns studier som undersöker om det finns en möjlighet för företag inom 

kontroversiella branscher att inte bara ta socialt ansvar utan även kunna öka sin 

finansiella prestation, men har endast gjort detta för CSR som en helhet. Syftet med 

denna studie är därför att undersöka vilken eller vilka av CSR-dimensionerna miljö, 

social och företagsstyrning som har störst effekt på företagets finansiella prestation för 

företag som agerar inom kontroversiella branscher. 

  

Metod: Studien har utifrån en positivistisk forskningsfilosofi antagit en deduktiv ansats 

för en kvantitativ undersökning. Studien använder enbart sekundärdata och har en 

longitudinell design där data samlats in för åren 2011-2015. I studiens urval ingår 63 

företag inom de kontroversiella branscherna alkohol, spel och tobak utan någon 

geografisk begränsning. För att mäta olika dimensioner av CSR har måttet ESG använts 

och för finansiell prestation har måtten Tobin’s Q och ROA använts. Samtlig data för 

måtten har hämtats från Thomson Reuters Datastream och behandlats i 

statistikprogrammen SPSS och STATA för att sedan analyseras utifrån multipla 

regressioner. 

  

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att det finns ett positivt samband mellan den 

sociala dimensionen och finansiell prestation, ett negativt mellan 



 

 

företagsstyrningsdimensionen och finansiell prestation medan vi inte finner något stöd 

för ett samband mellan miljödimensionen och finansiell prestation. För kontroversiella 

branscher visar det att ett engagemang i den sociala dimensionen av CSR är det enda 

som har en positiv effekt på företagens finansiella prestation. 

  

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar med en bättre förståelse för hur 

kontroversiella branscher kan öka sin finansiella prestation genom ett CSR-

engagemang. Tidigare resultat har funnit varierande resultat angående sambandet 

mellan CSR och finansiell prestation och genom att undersöka olika dimensioner av 

CSR har vi bidragit till att öka förståelsen till de varierande resultaten. 

 

Förslag till vidare forskning: I vår studie har vi använt oss av ESG som mått för olika 

dimensioner av CSR vilket gav oss en population på 112 företag för hela världen. 

Vidare forskning bör därför fokusera på ett annat mått för CSR för att få en större 

population vilket bidrar till högre validitet än vad vår studie har. Vi föreslår även att 

framtida studier analyserar vardera år för sig för att se på hur kontroversiella företags 

CSR-engagemang utvecklas över åren, för en djupare förståelse om dess samband med 

finansiell prestation.  

  

Nyckelord: kontroversiella branscher, CSR, ESG, finansiell prestation, Tobin’s Q, 

ROA 

 

  



 

 

Abstract 

Title: Does it pay off for controversial industries to engage in CSR? - A quantitative 

study of the relationship between controversial industries CSR-commitment and 

financial performance  

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

 

Authors: Sara Fors and Amanda Olsson 

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2018 - 01 

 

Aim: Controversial industries produces products or offer services which can cause great 

damage not only for separate individuals but also for the society in total. For businesses 

within these industries it could be contradictive to commit in CSR-activities. There are 

studies that examines if there is a possibility for businesses to not only take a social 

responsibility but also increase their financial performance. In earlier studies it has been 

executed mostly for CSR in whole and the aim of this study is therefore to investigate 

which of the CSR-dimensions environment, social and corporate governance that has 

the greatest effect on financial performance for businesses operating within 

controversial industries. 

  

Method: From a positivist research philosophy the study has taken a deductive 

approach for a quantitative examination. The study only uses secondary data and a 

longitudinal design where data was collected for the years 2011-2015. The study´s 

sample consists of 63 businesses within the controversial industries alcohol, gambling 

and tobacco without any geographical limits. To measure different dimensions of CSR 

we used the measurement ESG and for financial performance we used Tobin’s Q and 

ROA. All data for the measurements has been collected from the database Thomson 

Reuters Datastream and processed in the statistical programs SPSS and STATA to later 

be analyzed with a multiple regression. 

  

Results & Conclusions: The result of the study shows a positive relationship between 

the social dimension and financial performance, a negative relationship between the 



 

 

corporate governance dimension and financial performance while we couldn’t find any 

support for a relationship between the environmental dimension and financial 

performance. For businesses in controversial industries it shows that a commitment in 

the social dimension of CSR generated the only positive relationship. 

  

Contribution of the thesis: The study contributes with a better understanding for how 

controversial industries can increase their financial performance through a CSR-

commitment. Earlier studies have found varying results regarding the relationship 

between CSR and financial performance within controversial industries. Through our 

research we have contributed to a greater understanding to the varying results and the 

possible underlying reason of them. 

 

Suggestions for future research: In our study we used ESG as a measurement for 

different dimensions of CSR which gave us a population of 112 businesses for the 

whole world. Further studies should therefore focus on another measurement for the 

dimensions of CSR to get a bigger population, which will create a higher validity then 

our study has. For the future we suggest analyzations of each year separately to see how 

businesses within controversial industries develops regarding their CSR-commitment 

and financial performance over the years for a deeper understanding of the relationship. 

 

Key words: controversial industries, CSR, ESG, financial performance, Tobin’s Q, 

ROA 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet förklaras studiens bakgrund och problemdiskussion, följt av 

studiens frågeställningar och syfte. Kapitlet avslutas med en diskussion angående 

studiens avgränsningar och övriga disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
Det finns åtskilliga definitioner av corporate social responsibility, vidare förkortat CSR, 

då begreppet har diskuterats och undersökts empiriskt inom litteraturen i årtionden. Det 

framgår tydligt att det inte existerar någon korrekt beskrivning av vad CSR innebär då 

olika författare framställer varierande beskrivningar av begreppet (Carroll, 1979; Barnea 

& Rubin, 2010; Malik, 2014). Dels förekommer definitionen av Carroll som lyder: ”The 

social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical and 

discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time” 

(Carroll, 1979, s.500). Carroll (1979) menar att företag måste arbeta med fyra kategorier 

i sitt CSR-engagemang; ekonomisk, juridisk, etisk och diskretionär. Barnea och Rubin 

(2010) anser att innebörden av CSR består av de handlingar som utförs av företaget med 

respekt för de anställda, samhället och miljön utöver de lagstadgade. McWilliams och 

Siegel (2001) definierar CSR på likartat vis då de beskriver det som handlingar vilka 

verkar vidare till socialt välmående utöver företagets intresse och det som är reglerat i 

lagen. Malik (2014) poängterar att vissa forskare uppfattar CSR som en funktion av 

företagets uppförande mot dess olika intressenter. 

 

Enligt Svenskt Näringsliv (u.å.) har CSR en betydande roll för att företag ska kunna 

kategorisera sig som mer eller mindre ansvarstagande. Det blir allt vanligare att 

finansiella aktörer kräver någon form av icke-finansiell rapport av företagen, dessutom 

är företagens etiska roll i samhället en viktig del för konsumenters val. Till exempel är 

produkter som är testade på djur något som flera idag väljer bort. Detta kan ses som en 

av anledningarna till att företag väljer att CSR-rapportera då relationer är en del av 

företags långsiktiga överlevnad (Bendrot, Nyberg, Strömdahl & Thorsen-Lind, 2006). 

Dessutom menar Svenskt Näringsliv (u.å.) att företag som CSR-rapporterar minimerar 

sina risker och misstag samtidigt som det bidrar till möjligheter, till exempel rekrytering 

av kompetenta medarbetare. Som det beskrivits i tidigare stycke finns det ingen entydig 

definition av CSR men att det utgår från ett socialt ansvarstagande är samtliga överens 
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om. Bendrot et al. (2006) beskriver CSR som ett sätt att förena ekonomisk, social och 

miljömässig utveckling. 

  

Cai, Jo och Park (2012) har som grundläggande frågeställning om företag vars 

produkter och tjänster är skadliga eller omoraliska för människan, samhället och miljön 

kan ses som ansvarstagande. Detta fick oss att ställa oss frågan hur företag som arbetar 

för att maximera sin vinst, vars produkter/tjänster är skadliga eller omoraliska, kan 

arbeta med hållbarhet och främja samhället utan att skapa en negativ effekt på sin 

finansiella prestation. Företag som producerar och tillhandahåller sådana produkter och 

tjänster sammanfattas av forskare (Cai et al., 2012; Kilian & Hennigs, 2014; Lindgreen, 

Maon, Reast & Yani-De-Soriano, 2012) som kontroversiella branscher. En klassisk 

definition av kontroversiella branscher och som är återkommande är Wilson och West’s 

(1981, refererad i Kilian & Hennigs, 2014; Cai et al., 2012) definition. De sammanfattar 

att kontroversiella branscher utgörs av företag vars framställda produkter och tjänster är 

av sådan art att de skapar en motvilja och ett ogillande hos individer och samhället. Till 

branscherna räknas bland annat tobak-, alkohol- och spelindustrin (Coombs, 2017). 

Fortsättningsvis kommer vi använda begreppet kontroversiella branscher när det gäller 

företag som producerar eller tillhandahåller produkter samt tjänster som är skadliga eller 

omoraliska inom tobak-, alkohol- och spelindustrin. 

  

Tobak är en produkt känd för att vara skadlig mot hälsan vid konsumtion. British 

American Tobacco, förkortat BAT i fortsättningen, är ett företag som tillverkar 

tobaksprodukter (Laufer, 2014). Marcus Lindblad, chef för företags- och 

regleringsfrågor på BAT, anser att de största möjligheterna till utveckling finns inom 

hållbarhet och att engagemang i ämnet är nödvändigt för företag inom kontroversiella 

branscher för att kunna bedriva en ansvarsfull verksamhet (Laufer, 2014). Lindblad 

menar att det sociala ansvaret utövas av företaget bland annat genom att de marknadsför 

tobaksprodukterna på ett ansvarsfullt sätt och att produkterna endast säljs till vuxna 

(Laufer, 2014). Spel är något som vuxit fram och blivit vanligt förekommande i olika 

former. Det har även visat sig vara beroendeframkallande, vilket påverkar människors 

välbefinnande och hälsa negativt och därmed inkluderas i kontroversiella branscher. 

Aktiebolaget Trav och Galopp (2016), som är ett företag som erbjuder speltjänster, 

anser att hållbarhetsengagemanget prioriteras högre än någonsin och ser på samhällets 

utmaningar som sina egna. En gemensam nämnare för företagen är att samtliga påstår 
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att hållbarhetsengagemang är viktigt för dem men hur ser det ut i verkligheten? 

Engagerar de sig i CSR eller framstår de endast som ansvarsfulla för att utnyttja de 

tillhörande fördelarna? 

 

1.2 Problematisering  
Tidigare forskning debatterar om vilken påverkan CSR har på företags finansiella 

prestation men det finns inget enhälligt svar. Flera studier visar på ett positivt samband 

mellan CSR och finansiell prestation (Sun, 2012; Dhaliwal, Radhakrishnan, Tsang & 

Yang, 2012; Seo, Kim & Park, 2015) medan andra visar på ett negativt samband (Lioui 

& Sharma, 2012). Det finns även de studier som inte kan hitta något samband mellan 

CSR och finansiell prestation (Aras, Aybars & Kutlu, 2010; Aupperle, Carroll & 

Hatfield, 1985). De menar att det inte finns någon skillnad vad gäller finansiell 

prestation för de som engagerar sig i CSR och för de som inte gör det. Wang och Bansal 

(2012) samt DiSegni, Huly och Akron (2015) påpekar att det finns skillnader i det 

positiva och negativa sambandet mellan CSR och finansiell prestation beroende på om 

det är ett kortsiktigt eller ett långsiktigt engagemang. Båda studierna finner i sina 

resultat att ett långsiktigt CSR-engagemang gynnar företags finansiella prestation 

medan ett kortsiktigt engagemang kan hämma. En övervägande del av den forskning vi 

granskat visar ändå på att CSR är till nytta för företagen vilket även Orlitzky, Schmidt 

och Rynes (2003) intygar i sin studie.  

 

Ett CSR-engagemang ska främja samhället vilket blir motsägande för kontroversiella 

branscher då företag inom branscherna producerar produkter som är skadliga för 

samhället och dess individer. Alkohol-, tobak- och spelindustrin bidrar alla tre till 

negativa konsekvenser för den enskilda individen och samhället. Alkohol har funnits 

sedan lång tid tillbaka men är ett beständigt problem för dem som inte kan hantera sin 

alkoholkonsumtion (Jones, Hillier och Comfort, 2013). Överkonsumtion av alkohol 

leder till hälsoproblem för den enskilda individen samt ekonomiska och sociala 

kostnader för samhället. En överkonsumtion av alkohol har även på senare tid visat sig 

vara sammankopplad med ökat våldsbeteende (Jones et al., 2013). Tobak har en dödlig 

karaktär och WHO (1999) uppskattar att rökning bidrar till ungefär fyra miljoner 

dödsfall per år. Tobaksförbrukningens hälsokonsekvenser påverkar i sin tur de statliga 

ekonomierna (WHO, 1999) vilket går i linje med både alkohol- och spelindustrin. Yani-

de-Soriano, Javed och Yousafzai (2012) påpekar att spelberoendet är ett hot mot 
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folkhälsan. Ett spelberoende påverkar inte bara individens mentala hälsa utan även dess 

relationer, både fysiska och sociala (Jones, Hillier & Comfort, 2009). 

Som förklarat i tidigare stycke orsakar det en motsägelse när företag inom 

kontroversiella branscher engagerar sig i aktiviteter för att främja samhället, vilket gör 

att debatter mellan förespråkare och motståndare uppstår (Cai et al., 2012). Författarna 

tar upp två anledningar till att företag inom kontroversiella branscher enligt förespråkare 

ska få engagera sig i CSR. Den första anledningen är att företagen inom branscherna 

kan använda CSR som ett verktyg för att förbättra sitt rykte samt sin organisation (Cai 

et al., 2012). Detta är något som framkommit i flera forskningsrapporter som den största 

anledningen till att företag inom branscherna engagerar sig i CSR då deras produkter 

eller tjänster orsakar skada på människor och miljö (Jo & Na, 2012; Oh, Bae & Sang-

Joon, 2017; Yani-de-Soriano et al., 2012; Yoon, Gürhan-Canli & Schwarz, 2006). Det 

andra argumentet består enligt Cai et al. (2012) av att ledningen ska ha möjligheten att 

kunna välja valfri strategi och inte begränsas av vilken typ av bransch de agerar inom. 

 

Palazzo och Richter (2005) hävdar att ett CSR-engagemang av företag inom 

kontroversiella branscher kan ses som en strategi för att dölja dess sanna karaktär. Detta 

på grund av deras skadliga produkter och omoraliska tjänster vilket leder till att många 

är kritiska till ett CSR-engagemang i dessa företag och misstror äktheten i det (Palazzo 

& Richter, 2005). Dock poängterar Lindorff, Prior Jonson och McGuire (2012) att varje 

social ansvarsfull handling ändå bör föredras oavsett om handlingen utförs av företag 

inom eller utanför kontroversiella branscher. De anser att en handling är bättre än ingen 

och som Porter och Kramer (2006) beskriver kan inget enskilt företag lösa alla världens 

problem, men alla företag kan göra något. Till exempel menar Lindorff et al. (2012) att 

tobaksföretag kan visa att det lönar sig att producera tobak med så lite 

bekämpningsmedel som möjligt genom att belöna de bönder som gör detta. För 

spelföretag ger Lindorff et al. (2012) som förslag att de ska lämna bidrag till föreningar 

och idrottsorganisationer för att på så sätt stödja det lokala samhället där spelautomater 

finns placerade. Författarna ger förslag till hur företag inom spel- och tobaksbranschen 

ska kunna engagera sig i CSR för att gottgöra samhället för sina skadliga 

produkter/tjänster men inte hur företag inom kontroversiella branscher kan engagera sig 

i CSR utöver att kompensera för den skada de orsakar. 
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Frågan om företag inom kontroversiella branscher kan engagera sig i CSR mer än att 

endast kompensera för den skada de orsakar är fortfarande obesvarad. Finns det 

möjlighet för dessa företag att inte bara kunna bidra mer till samhället än de skadar utan 

genom ett utökat CSR-engagemang även öka sin finansiella prestation? Forskningen 

angående CSR i kontroversiella branscher är ett relativt outforskat område och Kilian 

och Hennigs (2014) anser att forskning inom ämnet är polariserande och relevant. Vi 

fann en studie inom detta ämne som påstår att företag verksamma inom kontroversiella 

branscher kan vara socialt ansvariga trots dess skadliga produkter eller tjänster (Cai et 

al., 2012). Författarna fann i sin studie ett positivt samband mellan CSR och 

marknadsvärde för kontroversiella företag och att chefer inom kontroversiella branscher 

engagerar sig i CSR för att på lång sikt förbättra företags marknadsvärde, vilket leder 

till lönsamhet. Tidigare forskning har undersökt sambandet mellan CSR i helhet och 

lönsamhet i kontroversiella branscher (Cai et al., 2012) och det bidrar till att det inte kan 

avgöras hur de olika beståndsdelarna förhåller sig till lönsamhet. Den forskning som 

utförts av Garcia, Mendes-Da-Silva och Orsato (2017) angående varje beståndsdel av 

CSR och finansiell prestation har sett på utvalda utvecklingsländer vilket gör det svårt 

att generalisera studiens resultat till andra länder.  Genom att studera varje beståndsdel 

av CSR-aktiviteter kan det utläsas vad varje beståndsdel bidrar med och möjligheten att 

se på vilken dimension som är mest lönsam att arbeta med för företag inom 

kontroversiella branscher. 

 

Då CSR inte är ett kvantitativt mått har vi valt att se på de tre dimensioner som 

Limkriangkrai, Koh och Durand (2017) använder i sin studie som består av 

environment, social och governance, förkortat ESG, vilket på svenska innebär miljö-, 

sociala och företagsstyrningsdimensionen. Inom kontroversiella branscher kan vi initialt 

tänka oss att de arbetar mer med den sociala då det är inom denna dimension som de 

skapar störst skada, framförallt genom att de skapar produkter och tjänster som är 

skadliga för samhället och dess invånare (Kilian & Hennigs, 2014). Dock står 

tobaksindustrin för en stor mängd skogsskövling, vilket är ett stort miljöproblem, för att 

skapa fält för odling och preparation av tobak (WHO, 2017). Då de även påverkar 

miljödimensionen är det svårt att förutse vilken eller vilka dimensioner som företag 

inom kontroversiella branscher fokuserar sitt CSR-engagemang på. Inom andra 

branscher där exempelvis ett företag har stora utsläpp vid tillverkning faller det sig 

naturligt att de investerar en stor del av sitt CSR-kapital i miljödimensionen för att 
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minska sina utsläpp och de negativa reaktioner detta kan ha på investerare (Feng, Wang 

och Kreuze, 2017). Då detta inte faller sig naturligt inom kontroversiella branscher är 

avsikten med denna studie att belysa vilka dimensioner inom CSR som företag i 

kontroversiella branscher bör fokusera på för att uppnå en optimal nivå av sitt CSR-

engagemang och därmed skapa en positiv effekt på deras finansiella prestation. 

 

Vi kommer genom vår studie teoretiskt bidra med att fylla det forskningsgap som finns 

angående kopplingen mellan kontroversiella branschers finansiella prestation och deras 

CSR-engagemang. Genom att titta på samband mellan företags CSR-engagemang i de 

olika dimensionerna och dess finansiella prestation under fem tidigare räkenskapsår kan 

vi utläsa vilken dimension som haft störst positiv effekt på företags finansiella 

prestation under de åren. Med grund för det kan vi ge incitament till vilken dimension 

som lönar sig bäst att engagera sig i för kontroversiella branscher. Kontroversiella 

branscher är annorlunda från andra branscher då de tillhandahåller just skadliga 

produkter samt tjänster och på grund av det anser vi att det är relevant med forskning 

inom dessa branscher. Vi bedömer att det inte går att dra paralleller mellan forskning 

som genomförts angående finansiell prestation och CSR som inte är branschspecifik då 

andra branscher inte skapar skadliga produkter och därmed inte har samma motsägelse 

med sitt CSR-engagemang och sin produktion. Just för att företag inom dessa branscher 

skadar samhället genom sin tillverkning av produkter eller utbud av tjänster, kan det ses 

av dess invånare som att företagen bör bidra mer till samhället än övriga branscher. Som 

vi nämnt innan har tidigare forskning till stor del fokuserat på hur kontroversiella 

branscher kan kompensera för den skada de skapar men vi vill även se på om de kan 

utveckla sitt CSR-engagemang och om detta kan påverka företags finansiella prestation 

positivt. Genom vår studie kan också företag inom kontroversiella branscher jämföra 

hur de engagerar sig i CSR och vid behov förändra vilken typ av dimension de 

investerar mest i för att på det sättet öka sin finansiella prestation och möjlighet att bidra 

till samhället. 
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1.3 Frågeställningar 
 Har företag inom kontroversiella branscher något att vinna på ett CSR-

engagemang? 

 Vilken eller vilka dimensioner av miljö, social och företagsstyrning har störst 

positiv effekt på den finansiella prestationen för företag inom kontroversiella 

branscher? 

 Kan ett CSR-engagemang i dimensionerna utöver den som kontroversiella 

branscher orsakar störst skada inom ha en positiv effekt på finansiell prestation? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att belysa vilken eller vilka av CSR-dimensionerna miljö, social och 

företagsstyrning som har störst positiv effekt på den finansiella prestationen hos företag 

inom kontroversiella branscher. 

 

1.5 Avgränsning 
Som vi tog upp i bakgrunden är begreppet CSR inte definierat vilket orsakar bekymmer 

vid mätning av begreppet. I vår studie använder vi oss av de tre dimensionerna som 

Thomson Reuters (2017) tillhandahåller vilket är miljö, social och företagsstyrning för 

att definiera och mäta CSR. Företag som arbetar med ESG får betyg inom varje 

dimension och vår population består således av de företag som finns inom de 

kontroversiella branscherna alkohol, tobak och spel med ESG-betyg. Bortfallet består 

av de företag som saknar information angående ESG-betyg och/eller finansiell 

prestation. För finansiell prestation har vi med stöd av tidigare forskning valt 

redovisningsmässiga måttet return on assets, ROA, och det marknadsmässiga måttet 

Tobin’s Q. Dessa har vi valt då ROA ser bakåt i tiden medan Tobin’s Q ser framåt, 

vilket skapar en bra helhet för hur CSR påverkar finansiell prestation. 

 

1.6 Disposition 
Det inledande kapitlet har presenterat studiens bakgrund, problemdiskussion, 

frågeställning, syfte och avgränsning. Resterande kapitel fördelas enligt följande. 

 

Teoretisk referensram 

Vi inleder vår teorigenomgång med att beskriva kontroversiella branscher och deras 

innebörd. Detta följs sedan av en redogörelse om hur CSR har ett samband med den 

finansiella prestationen för att fortsätta med en presentation av de teorier som är 
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relevanta för sambandet. Avslutningsvis beskriver vi hur de enskilda dimensionerna av 

CSR har ett samband med finansiell prestation där de hypoteser studien vilar på 

presenteras. 

 

Metod 

Metodkapitlet inleds med en redogörelse av den valda forskningsfilosofi och ansats som 

antagits. Vi följer upp detta med en beskrivning av empirisk metod där 

datainsamlingsmetod, studiens urval, population och bortfall ingår. Kapitlet fortsätter 

med ett avsnitt för operationalisering där de mått vi använder beskrivs och följs upp av 

statistisk metod med redogörelse av studiens valda analysmetoder. Vi avslutar med en 

diskussion avseende de kvalitetskriterier som studien ska uppfylla. 

 

Resultat 

Resultatkapitlet inleds med beskrivande statistik för att följas upp av en 

korrelationsanalys och redogörelse för kontroll av de olika felkällor som kan uppstå. 

Kapitlet fortsätter sedan med beskrivning av resultaten från studiens 

regressionsanalyser. 

 

Diskussion 

Kapitlet inleds med en allmän diskussion angående resultaten om sambandet mellan 

CSR och finansiell prestation för att övergå i en diskussion angående resultaten från 

denna studie. Fortsättningsvis diskuterar vi vår slutsats och vad vi har tillfört med vår 

studie, vilka styrkor vår studie består av men även vilka begränsningar som existerar. 

Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning inom ämnet. 
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2. Teoretisk referensram  
Vi inleder vår teorigenomgång med att beskriva kontroversiella branscher och deras 

innebörd. Detta följs sedan av en redogörelse om hur CSR har ett samband med den 

finansiella prestationen för att fortsätta med en presentation av de teorier som är 

relevanta för sambandet. Avslutningsvis beskriver vi hur de enskilda dimensionerna av 

CSR har ett samband med finansiell prestation där de hypoteser vilka studien vilar på 

presenteras. 

 

2.1 Kontroversiella branscher  
Som tidigare nämnt är frågan om företag, vars produkter och tjänster är skadliga för 

samhället, kan anses som goda samhällsmedborgare obesvarad. Det är möjligt att anta 

att sådana företag inte kan bli socialt ansvariga. Cai et al. (2012) menar att det kan vara 

svårt för företag i kontroversiella branscher att engagera sig i CSR då deras produkter 

och tjänster motverkar det CSR avser. Detta gör att kontroversiella företags CSR-

engagemang kan ses som en strategi för att dölja det dåliga som verksamheten bidrar 

till. Parallellt med företags ökade medvetenhet om sitt sociala och miljömässiga ansvar 

har även konsumenters medvetenhet ökat menar DiSegni et al. (2015). Idag tänker 

konsumenter mer över sina köp utifrån sociala och miljömässiga kriterier. Detta ställer 

högre krav på alla företag att redovisa sina sociala och miljömässiga konsekvenser.  

 

Generellt sett är CSR-rapportering mycket känsligare för företag inom kontroversiella 

branscher än i andra branscher på grund av att det kan framkalla starka reaktioner. 

Palazzo och Richter (2005) förespråkar att dessa företag måste avvika från den generella 

CSR-rapporteringen och utveckla en annan form av öppenhet för att ett CSR-

engagemang ska bidra till legitimitet samt att de ska kunna anses som goda sociala 

medborgare. Ett CSR-engagemang inom kontroversiella branscher bör vara baserat på 

integritet, det vill säga att de ska öppna upp sig och inte försöka dölja något då det leder 

till mer skepticism från samhällets invånare. Enligt Palazzo och Richter (2005) agerar 

tobaksföretag på andra premisser än andra företag som engagerar sig i CSR-aktiviteter 

vilket gör att syftet med dessa skiljer sig mellan kontroversiella och övriga branscher. 

De menar att tobaksföretag endast kämpar för att existera och därmed inte har 

möjligheten att ses av samhället som socialt ansvariga utöver att begränsa skadan de 

orsakar. 
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Organisationer som har dåligt rykte blir ifrågasatta av kunder när de vill stödja en 

värdefull sak som gynnar samhället (Yoon et al., 2006). De ifrågasätter hur seriös deras 

insats verkligen är vilket kan relateras till den stora frågan angående kontroversiella 

branschers CSR-engagemang, om företag vars produkter/tjänster skadar eller är 

omoraliska kan anses som socialt ansvariga utöver att kompensera för den skada de 

skapar. Enligt Yoon et al. (2006) samt Jones et al. (2013) intresserar sig företag för CSR 

i syfte att kunna förändra sitt rykte samt stärka sin image. Lindgreen et al. (2012) menar 

att ett CSR-engagemang kan ge företag möjlighet att kringgå situationer och praxis som 

kan anses som oetiska eller ohållbara. Dock är det viktigt för företag som bidrar negativt 

till samhället att få sitt CSR-engagemang trovärdigt. Enligt Yoon et al. (2006) kan ett 

CSR-engagemang som inte anses trovärdigt av samhället istället hämma företaget. Som 

Palazzo och Richter (2005) samt Yani-de-Soriano et al. (2012) förespråkar bör och kan 

inte kontroversiella företag föra ett likadant engagemang kring CSR som andra 

branscher då de har andra premisser mot sig. Kilian och Hennigs (2014) fann i sin 

studie att företag inom kontroversiella branscher arbetar mer med att kommunicera sitt 

CSR-engagemang än vad andra företag gör. Kritikerna mot kontroversiella branschers 

CSR-engagemang hävdar att det är ett försök att lura intressenterna (Cai et al., 2012) 

medan förespråkarna menar att den sortens företag visar mer av sitt CSR-engagemang 

för att kunna möta samhällets förväntningar om att agera ansvarsfullt (Kilian & 

Hennigs, 2014). 

  

Yani-de-Soriano et al. (2012) anser att en strängare lagreglering kring CSR för 

onlinespelföretag kan minimera deras skada då de inte tror på att företag vars 

produkter/tjänster är omoraliska kan kontrollera sig själva. Trots att företag 

tillhandahåller produkter eller tjänster som betraktas skadliga och omoraliska ska de 

ändå uppfylla juridiska och etiska skyldigheter. Författarna anser att spelföretag bör 

begränsas och i vissa fall även förbjudas gällande reklam för att inte kunna locka eller 

vilseleda spelare. Yani-de-Soriano et al. (2012) vill istället se att företagen väljer att 

fokusera på att identifiera sina spelare för att på så sätt kunna hjälpa dem om ett 

spelberoende utvecklas, vilket visar samhället att företagen agerar öppet och rättvist 

vilket går i linje med vad Palazzo och Richter (2005) förespråkar för kontroversiella 

branschers CSR-engagemang. Även här framgår det att författarna ser det som att 

företag inom kontroversiella branscher endast ska kompensera för den skada de orsakar 

och utvecklar inte hur den typen av företag skulle kunna ta ett socialt ansvar utöver det.  
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Vad som betraktas som skadliga och omoraliska produkter och tjänster kan skilja sig åt 

mellan länder, kulturer och religioner menar Byrne (2010) samt Waller, Fam och 

Erdogan (2005).  Till exempel är ränta förbjudet i muslimska samhällen då det orsakar 

ekonomisk skada. Alkohol, spel, abort, olja, bordell och kärnkraftverk är exempel på 

industrier som räknas in i kontroversiella branscher då de erbjuder omoraliska och 

skadliga produkter/tjänster (Byrne, 2010; Cai et al., 2012; Lindgreen et al., 2012). De 

vanligaste typerna är ändå tobak-, spel- och alkoholindustrin (Coombs, 2017) som vi 

har valt att avgränsa denna studie till.  

2.1.1 Alkohol 

Alkohol har existerat en lång tid och är ofta förknippat med sociala sammanhang. Det är 

ett beroendeframkallande extrakt som orsakar flerfaldiga konsekvenser både mot 

individen och dess medmänniskor men även för samhället (WHO, 2014). Laslett, 

Callinan och Pennay (2013) påpekar att genom tiderna har diskussionerna angående 

alkohol endast betraktat extraktet som ett problem för den individ som dricker det men 

författarna poängterar att alkohol har en mycket större effekt än så. Det bidrar till både 

hälsoproblem och sociala problem som leder till extra kostnader för samhället (Fogarty, 

2009; WHO, 2014). Förgiftning är en allvarlig effekt alkohol kan ha, vilket kan leda till 

dödsfall. WHO (2014) uppskattar att omkring sex procent av alla dödsfall per år orsakas 

av alkohol. De effekter alkohol har påverkar inte bara den enskilda individen utan även 

andra människor, rattfylleri är ett exempel där den alkoholpåverkade kan orsaka andra 

människor skada.  

 

Alkohol är dessutom en underliggande orsak till brottslighet (Rowe, Wiggers, 

Kingsland, Nicholas & Wolfenden, 2012). Ökad brottslighet är ett problem för 

samhället, både vad gäller kostnader (Fogarty, 2009) och säkerhet. Marteau (2008) 

menar dock att alla människor har ett val vilket gör att alkohol inte kan ses som orsaken 

till brott men att det kan ses som en bidragande faktor. Enligt Babor och Robaina (2013) 

är politiken avgörande för företag som är verksamma inom alkoholindustrin, en 

begränsning skulle hota dess existens. På grund av samhällets och regeringarnas 

växande oro för de konsekvenser alkoholindustrin orsakar har företagen utvecklat 

strategier för att kunna bidra till samhället (Jones et al., 2013). De har utvecklat 

strategier för deras sociala ansvar och därav har många företag valt att engagera sig i 

CSR. Babor och Robaina (2013) menar att alkoholindustrin stöttar den forskning som 



 

12 

 

görs om alkohol. Detta i hopp om att fördelarna med måttligt drickande kan förbättra 

den bild samhället har av alkoholindustrin. 

2.1.2 Tobak 

Tobak står för en dödlig karaktär och drabbar miljontals människor varje år (WHO, 

1999). Enligt Ramesh Patwardhan och Murphy (2013) orsakar tobaksanvändning bland 

annat cancer, lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Tobakskonsumtionens 

åkommor leder även till stora sociala kostnader för samhället. Enligt Palazzo och 

Richter (2005) är det just tobaks ofta förekommande dödliga utgång som bidrar till 

samhällets misstro mot tobaksföretag. Tobaksindustrin står inte bara för en fråga om 

individens välbefinnande, WHO (2017) menar att tobaksindustrin även står för en fråga 

om globalt välbefinnande. Varje år skövlas mängder av skog, främst tropiska, för att 

skapa plats till odling samt preparation av tobaken. Detta har flera konsekvenser. På 

grund av skövlingen hotas den biologiska mångfalden samt bidrar till ökenspridning 

(WHO, 2017). En av de största anledningarna till klimatförändringar består av 

skogsskövling vilket tobaksindustrin är en stor orsak till, inte bara vid härdningen av 

tobaken utan även för produktion av rullpapper och förpackningar till produkterna. 

Tobaksindustrin är således inte bara ett problem för individen utan även ett globalt 

problem då den bidrar till flertalet negativa konsekvenser. 

 

Coombs (2017) har i en studie analyserat tobaksföretaget BAT’s avsikt med CSR. 

Precis som Palazzo och Richter (2005) menar att skadliga branscher måste gå en annan 

väg med sitt CSR-engagemang än andra branscher återkopplar Coombs (2017) till det 

då BAT använder en integritetsbaserad CSR-användning. Det gäller för företag av sådan 

art att erkänna sin position då det kan öka allmänhetens välstånd trots dess skadliga 

karaktär. Studier visar på att tobaksskatt minskar konsumtionen av tobak (Cowie, 

Glover & Gentles, 2014; Chaloupka, Straif & Leon, 2010). Författarna menar att 

tobaksskatt bör användas som ett hjälpmedel av regeringar för att minska användningen 

av tobak, vilket skulle mildra de sociala kostnader som samhället idag får betala för 

tobaksindustrins konsekvenser.  

2.1.3 Spel 

I likhet med både alkohol- och tobaksindustrin har spelindustrin negativa konsekvenser 

för samhällets medborgare vilket har en genomgående effekt på samhället (Yani-de-

Soriano et al., 2012). Cheng Han Leung och Gray (2016) påpekar att spelande är en 
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väsentlig källa till sociala, familje- och hälsoproblem. Under de senaste åren har 

onlinespelande växt sig allt starkare och är en populär form av spelande (Yani-de-

Soriano et al., 2012). Många företag som redan är etablerade i spelindustrin har 

investerat mycket i onlinespel då de förmodar att det är nästa generation av spel (Smith 

& Rupp, 2005). Enligt Griffiths och Parke (2002) samt McBride och Derevensky (2009) 

är bekvämligheten en stor faktor till varför allt fler väljer onlinespel. En negativ 

konsekvens är att spelarens alkohol- och drogkonsumtion då kan öka. Jones et al. (2009) 

fann ett positivt samband mellan onlinespel och alkoholkonsumtion. Problemet uppstår 

då spelaren inte har någon som begränsar konsumtionen av alkohol och droger medan 

detta existerar på offentliga spelplatser (Jones et al., 2009). 

 

Smith och Rupp (2005) visar på onlinespelandets effekter både för individen, företagen 

och samhället. För alla tre parter så bidrar spelandet till stora kostnader, till exempel 

kostar det samhället för de tvister som uppstår mellan staten och spelföretag avseende 

skattefusk. Collins och Lapsley (2003) tar upp att spelbranschens sociala kostnader 

beror på vilken form av spel det avser. Till exempel menar de att kasinon bidrar till fler 

problem till samhället än statliga lotterier. Alla tre industrier bidrar med sysselsättning, 

produktion och skatter till samhället (Collins & Lapsley, 2003). Frågan är hur stor del 

deras bidrag är jämfört med dess skadliga påverkan, vilket skapar kostnader för både 

individen och samhället. Enligt Philander, Bernhard, Wimmer, Singh och Eadington 

(2015) beskattas vanligtvis spelmarknaden annorlunda än andra branscher vilket är ett 

sätt att straffa spelmarknaden för dess omoraliska karaktär. Ett CSR-engagemang kan då 

vara ett sätt för företag att kompensera för deras karaktär. Svenska företaget Svenska 

Spel engagerar sig i hållbarhet på flera olika sätt. De arbetar mycket med 

samhällsengagemang och sponsring till idrotten. Idrott förenar barn och ungdomar med 

olika bakgrund samt skapar förutsättning för en bättre integration (Svenska Spel, u.å.c). 

Deras senaste satsning ’Framåt för fler i rörelse’ är ett engagemang för att få fler 

människor, främst barn och ungdomar, att röra på sig (Svenska Spel, u.å.a) och är ett 

exempel på hur spelföretag kan bidra till samhället. Eftersom spelföretaget har en 

åldersgräns på 18 år (Svenska Spel, u.å.b) för sina spel är inte satsningen ’Framåt för 

fler i rörelse’ en aktivitet riktad direkt mot dess konsumenter utan ett sätt att bidra till 

samhället. Företaget Svenska Spel försöker således ta ett socialt ansvar utöver de 

områden där de skapar skada.  
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2.2 CSR och finansiell prestation  
Företag måste ta hänsyn till olika parter för att lyckas. Hållbarhetsaktiviteter kan vara ett 

sätt för företag att tillfredsställa de olika parterna samt förbättra deras rykte bland 

kunder, anställda och investerare (Orlitzky et al., 2003; Tang, Hull & Rothenberg, 

2012). Företag som engagerar sig i CSR har chans att minska produktionskostnader, öka 

flexibiliteten samt öka försäljningsvolymen. Det kommer då högst sannolikt bidra till 

försäljningstillväxt, lönsamhet och bättre avkastning (Famiyeh, 2017). Cai et al. (2012) 

fann ett positivt samband mellan marknadsvärde och CSR i kontroversiella branscher, 

CSR-engagemang skapar ett ökat marknadsvärde vilket då även gynnar företagets 

aktieägare på sikt. 

  

Ett CSR-engagemang bidrar även till ett gott rykte då CSR-aktiviteter signalerar 

företagen som goda invånare i samhället, vilket gör dem till mer attraktiva som 

arbetsgivare (Turban & Greening, 1997). Detta ger företag, som engagerar sig i CSR, en 

konkurrensfördel då de kan rekrytera och behålla duktiga medarbetare som är en viktig 

resurs för företag (Greening & Turban, 2000). Enligt Edmans (2011) spelar medarbetare 

en viktig roll när det gäller företags prestanda. Företag som har nöjda medarbetare visar 

på bättre prestanda och således bättre finansiell prestation. De företag som har nöjda 

medarbetare samt för en medarbetarorienterad socialrapportering förbättrar sin 

investeringsförmåga och har en långvarig avkastning (Edmans, 2011). 

  

Kritikerna till CSR anser dock att det är allmänhetens intresse och att företag som 

engagerar sig i CSR förbrukar ägarnas pengar. Friedman (1970) menar att en 

företagsledare är tillsatt för att åtlyda intressenternas intressen. Exempelvis ska de för 

aktieägarnas intresse maximera vinsten. Kritikerna menar vidare att fokusering på 

socialt ansvar kommer minska marknadseffektiviteten då fokus förflyttas bort från 

vinstmaximering (Chen & Wang, 2011). Tang et al. (2012) fann att ett CSR-

engagemang, för de företag som endast engagerar sig i CSR inkonsekvent, istället 

hämmar resultatet. Chefer som endast utger sig för att utföra CSR-aktiviteter för att få 

fler att investera i företaget utan något genuint intresse av att engagera sig i det, 

påverkar enligt Cai et al. (2012) marknadsvärdet negativt. 

  

Sambandet mellan CSR och finansiell prestation har inte kunnat fastställas då 

forskningsresultaten varierar. Aras et al. (2010) menar att CSR bör, förväntat sett, bidra 
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positivt avseende ett företags finansiella resultat men finner själva ingen relation mellan 

finansiell prestation och CSR. Det finns flertalet orsaker till de varierande resultaten. 

Forskare förespråkar att en orsak till de skiftande resultaten kan bero på svårigheten 

samt otillräckligheten i mätningen av CSR (Waddock & Graves, 1997; Ullmann, 1985). 

Social prestation har ingen entydig definition vilket gör att det mäts olika och därmed 

leder till olika resultat. Andra orsaker kan vara att studien saknar kontrollvariabler 

(McWilliams & Siegel, 2000), företag utför CSR-aktiviteter av olika anledningar samt 

otillräckliga databaser (Tang et al., 2012). 

  

Flertalet studier talar dock för ett positivt samband mellan CSR och finansiell prestation 

(Sun, 2012; Dhaliwal et al., 2012; Famiyeh, 2017; Banker & Mashruwala, 2007; Seo et 

al., 2015; Waddock & Graves, 1997; Lee & Jung, 2016) vilket även Orlitzky et al. 

(2003) visar i sin analys av tidigare studier i ämnet. Det positiva sambandet mellan CSR 

och finansiell prestation kan förklaras enligt flertalet forskare (Pérez, López & García-

De los Salmones, 2017; Cai et al., 2012) av intressentteorin. Studier som funnit ett 

negativt samband mellan CSR och finansiell prestation (Ullmann, 1985; Mahoney & 

Roberts, 2007) beskriver detta med den neoklassiska teorin. Det finns även de som 

funnit en neutral relation (Aras et al., 2010), att CSR inte har någon påverkan på 

företags finansiella prestation. För kontroversiella branscher kan CSR ses som en 

nödvändighet, att det är avgörande för fortsatt existens. CSR har således varken en 

positiv eller negativ påverkan på finansiell prestation vilket förklaras i denna studie med 

legitimitetsteorin. Med stöd i tidigare forsknings förklaringar till de olika sambanden 

väljer vi att utgå från intressent- och legitimitetsteorin samt den neoklassiska teorin som 

förklaras i följande avsnitt. 

2.2.1 Intressentteorin 

Pérez et al. (2017) anser att intressentteorin är det teoretiska perspektiv som närmast i 

helhet kan förklara förhållandet mellan CSR-rapportering och företagets finansiella 

prestation. Enligt Pérez et al. (2017) finns det flera studier som bevisar att intressenter 

både påverkar utformningen av CSR-rapporterna och att de ofta kräver en högre nivå på 

dessa. Detta beror förstås på huruvida företaget besvarar sina intressenters krav, om de 

gör det passivt eller aktivt (Pérez et al., 2017). Ett företag som besvarar aktivt menar 

Pérez et al. (2017) försöker påverka företagets status med sina intressenter genom CSR-

aktiviteter, medan ett företag som svarar passivt endast bevakar sina intressenter och 

inte utvecklar ett angreppssätt att använda sina intressenters påverkan. Ett företag som 
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är aktivt kommer enligt Pérez et al. (2017) få en bättre relation till sina intressenter och 

ett förbättrat rykte genom sitt CSR-engagemang. Företag i kontroversiella branscher har 

redan inledningsvis ett dåligt rykte och ses som omoraliska på grund av de produkter 

eller tjänster de producerar enligt Yoon et al. (2006), vilket resulterar i att CSR-

engagemanget och kommunikationen av detta blir viktigare än i andra branscher. Det är 

viktigt att komma ihåg det som Cai et al. (2012) påvisar, vilket är att endast 

marknadsföra CSR-aktiviteter utan att genuint engagera sig i det har en skadlig effekt på 

företag i kontroversiella branscher på lång sikt. 

  

Vi har upprepade gånger i vår studie nämnt att kontroversiella branscher ses som 

omoraliska. Enligt Freeman, Wicks och Parmar (2004) gör man antagandet att normer 

är viktiga inom intressentteorin och är en del av att göra affärer. Sociala normer kan då 

hindra intressenter från att investera i företag inom kontroversiella branscher enligt 

Hong och Kacperczyk (2009). Hong och Kacperczyk (2009) betonar problemet då det 

finns forskare som anser att de sociala normerna kan överträffa vinstmotivet hos 

intressenterna. Faktumet att intressenterna begränsas av sociala normer har en naturlig 

påverkan på aktiemarknaden (Hong & Kacperczyk, 2009). Inom spel-, alkohol- och 

tobaksindustrin menar Hong och Kacperczyk (2009) att det finns en social norm som 

hindrar intressenter att investera och finansiera i företag som främjar mänskliga laster. 

Beviset på detta är socially responsible investment, SRI, som gör det möjligt för 

institutioner som exempelvis universitet, religiösa organisationer och försäkringsbolag 

att kunna undvika att investera i aktier i företag som producerar alkohol eller tobak samt 

erbjuder speltjänster (Hong & Kacperczyk, 2009). SRI kan enligt Hong och Kacperczyk 

(2007) användas för att företag ska förändra sitt beteende och förbättra sig, men detta är 

inte så mycket företag inom kontroversiella branscher kan påverka då problemet består 

av deras produkt eller tjänst. 

  

Konsekvensen för företag inom kontroversiella branscher blir då att kapitalkostnaden 

påverkas negativt enligt Hong och Kacperczyk (2009). Privata intressenter har en större 

möjlighet att investera i den här typen av aktier då deras aktieposition inte är synlig, 

därför antar Hong och Kacperczyk (2009) att den typen av investerare är mer villiga att 

placera kapital i aktier hos omoraliska företag än institutioner. Institutioner står för 90 

procent av finansmarknaden enligt ekonomiprofessorn Lars Hassel (Öhrbom, 2017) och 

Hassel menar att det spelar stor roll vilka företag de investerar i. Hassel beskriver det 
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som att institutioner förbiser aktier i kontroversiella branscher med förklaringen att 

dessa företag inte ses som ansvarsfulla (Öhrbom, 2017), vilket enligt Hong och 

Kacperczyk (2009) innebär att aktierna tenderar att vara relativt billiga. Detta antagande 

baseras bland annat på att det grundläggande värdet är högre då riskdelningen är 

begränsad, vilket då ger en högre förväntad avkastning till aktieägarna (Merton, 1987, 

refererad i Hong & Kacperczyk, 2009). Berman (2002, refererad i Hong & Kacperczyk, 

2009) anser också att värdet på den typen av aktier är lägre än för marknaden i helhet 

och poängterar att vissa ger en bra utdelning. 

 

För att kunna locka intressenter behöver företag inom kontroversiella branscher således 

arbeta med CSR aktivt och förmedla detta till sina intressenter. Enligt Deegan och 

Unerman (2011) måste företag kommunicera med sina intressenter för att se vilket 

CSR-engagemang de prioriterar för att bibehålla sina intressenter. Deegan och Unerman 

(2011) menar att intressenterna vill se att företagen fokuserar sitt CSR-engagemang där 

de orsakar störst skada. Genom att engagera sig i CSR utöver att kompensera för den 

skada företagens produkter eller tjänster skapar, kan vi i enlighet med intressentteorin 

anta att det lockar fler intressenter då de sociala normerna inte hindrar på samma sätt. 

Företag inom kontroversiella branscher som engagerar sig i CSR måste således göra 

detta på ett aktivt sätt och inte bara kompensera för den skada som nyttjandet av dess 

produkter eller tjänster orsakar. 

2.2.2 Legitimitetsteorin  

Företag som är verksamma inom kontroversiella branscher arbetar mot ett ständigt 

ifrågasättande och strävar efter acceptans. Blanco, Guillamón- Saorín och Guiral (2013) 

menar att de fördelar legitimitet bidrar med är en tydlig förklaring till varför chefer 

genomför aktiviteter som kan leda till det. Flera förespråkar att företag inte har en 

inneboende rätt till resurser eller existens utan att detta måste förtjänas (Deegan & 

Unerman, 2011; Suchman, 1995; Deegan, 2002). Det är samhället som styr vilka som 

förtjänar och har rätt till samhällets resurser. Suchman (1995) menar på så vis att 

legitimitet är avgörande för en organisations existens. Genom ett fortsatt stöd från 

intressenter säkerställer företag sin rätt till resurser. Därmed är legitimitet en trolig 

förklaring till varför företag väljer att engagera sig i CSR (Deegan, 2002; Blanco et al. 

2013). 
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Enligt Cai et al. (2012) är intresset för hållbarhet viktigare för de företag som är 

verksamma inom kontroversiella branscher än andra branscher. Blanco et al. (2013) 

samt Campbell, Craven och Shrives (2003) förespråkar vikten av att detta intresse anses 

som trovärdigt för de företagen. Företag som producerar eller tillhandahåller skadliga 

produkter kan troligtvis aldrig uppnå legitimitet inom vissa grupper i samhället. Genom 

att engagera sig i CSR kan företag visa sina positiva handlingar i hopp om att 

kompensera för sina negativa och därmed uppnå legitimitet. Ett CSR-engagemang kan 

vara en avgörande faktor för kontroversiella branscher då begränsningar eller höjda 

skatter skulle hota deras existens (Babor & Robaina, 2013; Cowie et al., 2014). Det 

gäller att kunna möta samhället och regeringens krav för att inte riskera höjda skatter. 

Skatt har en väsentlig roll på företagets finansiella prestation, högre skatt skulle 

resultera i mindre vinst. Philander (2013) påpekar den påverkan skatt har på den 

ekonomiska välfärden. Skatt som styrs av de konsekvenser företag orsakar visar sig 

förbättra den ekonomiska välfärden. Till exempel visar studier att högre skatt på tobak 

minskar konsumtionen av produkten (Cowie et al., 2014; Chaloupka et al., 2010). För 

kontroversiella branscher blir det därmed betydande att kompensera för sina negativa 

konsekvenser med goda handlingar och därmed att engagera sig i CSR för att inte 

riskera extremt höga skatter eller begränsningar för dessa branscher, vilket skulle kunna 

leda till likvidation. 

  

Genom ett CSR-engagemang kan även omoraliska företag uppnå legitimitet och 

samhällets acceptans trots dess skadliga påverkan. Enligt Du och Vieira (2012) 

använder sig oljeföretag av CSR som en strategi för att erhålla legitimitet. Det kan 

således vara avgörande för företag inom kontroversiella branscher att ta ett socialt 

ansvar, inte bara för att uppnå legitimitet utan även för att försäkra sig om deras vidare 

fortlevnad. Frågan är om företag som producerar skadliga och omoraliska produkter 

eller tjänster idag har råd att avvisa CSR. Kontroversiella branschers sociala 

ansvarstagande kan ligga till grund för dess samhälleliga acceptans vilket gör att företag 

inte har råd att avvisa de aktiviteterna. Det kan vara så att CSR representerar 

kontroversiella branschers försäkring för dess fortlevnad, för att kunna fortsätta agera på 

marknaden samt anses som accepterade. Inget företag kan överleva utan sin marknad. 

Enligt Deegan och Unerman (2011) handlar legitimitetsteorin just om att företag vill 

verka inom samhällets ramar och normer för att på så vis bli accepterade. Med grund för 

ovanstående antar vi att CSR på så vis är ett nödvändigt verktyg för kontroversiella 
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branscher att möta samhällets krav och förväntningar. Enligt legitimitetsteorin kan vi 

anta att ett CSR-engagemang av företag inom kontroversiella branscher har ett neutralt 

samband med finansiell prestation och istället fungerar som ett verktyg för att 

säkerställa deras fortlevnad. 

2.2.3 Neoklassisk teori 

Inom neoklassisk teori argumenterar forskare för ett negativt samband mellan CSR och 

finansiell prestation (Ullmann, 1985; Mahoney & Roberts, 2007). Det negativa 

sambandet orsakas enligt Ullmann (1985) av existensen av de åtskilliga variabler som 

ska tas hänsyn till vid konstaterande av sambandet mellan CSR och finansiell prestation. 

Mahoney och Roberts (2007) anser att den ökning av kostnader som CSR skapar 

reducerar företagets vinst och således aktieägarvärdet. Inom kontroversiella branscher 

kan det då uppfattas som att utgifter för att främja samhället, exempelvis tobaksföretag 

som ekonomiskt stöttar cancerfonder, är utgifter som reducerar vinsten och 

aktieägarvärdet. Inom den neoklassiska teorin kan man tänka sig att investerare bortser 

från de sociala normer som argumenterades för tidigare (Hong & Kacperczyk, 2009) 

och endast fokuserar på den vinst som kan genereras. 

 

Det neoklassiska synsättet utgår från att företagen endast ska ta ett ekonomiskt ansvar, 

övrigt socialt ansvar ska tas av samhällets invånare individuellt (Friedman, 1970; 

Deegan & Unerman, 2011). Deegan och Unerman (2011) anser att inom den 

neoklassiska teorin ser man det som att samhället gynnas när företags finansiella 

prestation maximeras. Författarna förklarar det som att när företagets finansiella 

prestation maximeras ökar även dess tillväxt, vilket gynnar samhället och vidare 

påverkar alla i samhället positivt genom att den ekonomiska välfärden ökar. Effekten 

uppstår när företaget maximerar vinsten och därför anses det inom den neoklassiska 

teorin att företagen inte behöver ta något socialt ansvar. Friedman (1970) anser att 

intressenterna själva ska avgöra om och hur de ska spendera den del av vinsten som de 

erhåller från företaget, vilka sociala aktiviteter de anser är viktigast för samhället. 

Företagsledarens uppgift är således att skapa vinster och på det sättet maximera 

företagets marknadsvärde, vilket då enligt Friedman (1970) utesluter CSR-aktiviteter då 

dessa kostar företaget mer än det gynnar. 

 

McWilliams och Siegel (2001) har genomfört en studie vars resultat stöttar Friedmans 

(1970) påstående om att CSR-aktiviteternas kostnad inte skapar vinster som överstiger 
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dessa. Detta menar McWilliams och Siegel (2001) orsakar att företag inte vill investera i 

CSR då företag endast motiveras till investering om det finns en möjlighet att generera 

en vinst. Om CSR-aktiviteter endast betraktas som kostnader kommer inte sociala 

normer övervinna faktumet att företagen genererar en lägre vinst än om de inte 

investerat i CSR enligt den neoklassiska teorin. Baserat på forskning av Mahoney och 

Roberts (2007), Friedman (1970) samt McWilliams och Siegel (2001) framstår det som 

att investerare bortser från sociala normer och således om företaget utför CSR-

aktiviteter då dessa betraktas som kostnader vilka inte genererar vinst till investerarna. 

Enligt den neoklassiska teorin ska inte kontroversiella företag kompensera för den skada 

de orsakar genom förbrukning av deras produkter då CSR-engagemang endast ses som 

en kostnad, vilket således skapar ett negativt samband mellan CSR och finansiell 

prestation.  

 

2.3 Enskilda dimensioner av CSR 
Forskning som existerar hittills har till stor del fokuserat på sambandet mellan det totala 

CSR-engagemanget och den finansiella prestationen, detta är något som vi tagit upp 

tidigare att det forskats om i årtionden (Sun, 2012; Dhaliwal et al., 2012; Seo et al., 

2015). Som vi tidigare nämnt är det endast ett fåtal tidigare studier som undersökt 

sambandet mellan CSR och finansiell prestation i kontroversiella branscher. Cai et al. 

(2012) såg på sambandet mellan CSR i helhet och företags marknadsvärde i 

kontroversiella branscher i USA medan Garcia et al. (2017) såg på dimensionerna var 

för sig men endast i fem utvecklingsländer. Den forskning som gjorts inom 

kontroversiella branscher är till största del genomförd i USA enligt Cai et al. (2012) och 

för vidare studier föreslår de undersökningar i andra geografiska områden men även 

undersökningar av varje dimension för sig. Även Feng et al. (2017) förespråkar vikten 

av att analysera varje del av CSR för sig för att öka förståelsen för vilken del av CSR 

som har störst positiv effekt på finansiell prestation. Författarna belyser även betydelsen 

av att identifiera varje del av CSR för varje bransch då CSR och finansiell prestation 

skiljer sig åt mellan branscher. Exempelvis förespråkar Feng et al. (2017) att ett 

miljöorienterat CSR-engagemang skapar en större positiv effekt för de företag som 

orsakar växthusgasutsläpp än för de företag som inte orsakar någon miljöskada. 

  

Tang et al. (2012) menar vidare att det är bättre att fokusera på en dimension än att 

kombinera två, om det är dimensioner som skiljer sig åt radikalt. Om dimensionerna är 
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för olika kan det uppstå problem i att finna resurser samt kunskaper till att engagera sig 

i dem båda vilket kommer påverka företagets effektivitet och därmed även dess 

finansiella prestation. Detta kan vara avgörande för att ett CSR-engagemang i 

kontroversiella branscher ska löna sig då produkten av deras verksamhet strider mot vad 

CSR står för. Cavaco och Crifo (2014) studerade hur de olika delarna av CSR förhåller 

sig till varandra och fann att ett engagemang i anställda och människor kombinerat med 

ett engagemang i kunder och leverantörer gav en positiv effekt på finansiell prestation. 

Ett engagemang i kunder och leverantörer kombinerat med ett engagemang i 

miljöfrågor ses som substitut till finansiell prestation och har ingen effekt. Att 

kombinera dem hämmar istället företagets finansiella prestation menar författarna 

(Cavaco & Crifo, 2014). Däremot förespråkar Cavaco och Crifo (2014) en kombination 

av den sociala och företagsstyrningsdimensionen då det bidrar till ömsesidiga fördelar 

och mindre konflikter mellan de berörda parterna.  

 

Eftersom beståndsdelarna av CSR skiljer sig och har olika effekt är det väsentligt att 

studera sambandet mellan finansiell prestation och vardera dimension. Det finns de 

studier som sett på sambandet mellan varje ESG-dimension och den finansiella 

prestationen i andra branscher (bl.a. Limkriangkrai et al., 2017; Weber, 2014) än 

kontroversiella branscher vilka vi kommer redogöra för nedan. 

2.3.1 Miljödimensionen 

I miljödimensionen ingår enligt Limkriangkrai et al. (2017) de aktiviteter som företaget 

utför för att skapa en positiv påverkan på miljön i kombination med existerande 

regleringar och den framtida påverkan företaget kommer ha. De existerande regleringar 

avseende miljöpåverkan som finns i olika länder kan begränsa ett företag när de ska 

positionera sig på marknaden (Song, Zhao & Junping, 2017). Att inte kunna positionera 

sig på marknaden innebär enligt författarna en minskad mängd marknadsandelar och 

påverkar således företagets ekonomi negativt. För att undvika en sådan konsekvens 

menar Song et al. (2017) att ett engagemang inom miljödimensionen är viktigt. Hassel, 

Nilsson och Nyquist (2005) är även dem av samma åsikt, att det är viktigt att engagera 

sig i miljödimensionen. De anser detta då intressenter ofta ser om företagen engagerar 

sig i miljöfrågor eller inte innan de investerar, ett miljöengagemang är således något 

som kan locka investerare. Företag inom kontroversiella branscher har tidigare 

beskrivits uppleva bekymmer med att finna investerare på grund av produkterna eller 

tjänsterna som de producerar (Hong och Kacperczyk, 2009; Öhrbom, 2017). 
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Möjligheterna att locka investerare ökar då om de engagerar sig i miljöfrågor. Hassel et 

al. (2005) menar att aktiviteter inom miljödimensionen ensamt inte ökar ett företags 

marknadsvärde men miljörapportering ihop med finansiell rapportering höjer dess värde 

och därmed den finansiella prestationen. 

 

Resultaten huruvida det är gynnsamt för företag att investera i miljödimensionen av 

CSR är olika. Gonenc och Scholtens (2017) har undersökt vilket samband miljöpoäng 

har med finansiell prestation för företag verksamma i de kontroversiella branscherna 

olja, gas och kemikalier. För olje- och gasföretag fann de ett signifikant samband vilket 

visade att ju högre miljöpoäng företagen innehar desto större effekt på den finansiella 

prestationen. Limkriangkrai et al. (2017) har undersökt sambandet mellan finansiell 

prestation och det betyg som företag har inom miljödimensionen, kallat E-score. De 

finner att företag med låg rankning av sitt E-score har lägre skulder än de med högt E-

score. Hong och Kacperczyk (2009) menar att sociala normer inte spelar någon roll för 

långivare vilket gör att företag med lågt E-score har lättare att få lån än kapital från 

investerare. Dock menar Limkriangkrai et al. (2017) att företag med lågt E-score inte 

lånar mer på grund av kostnaderna för dessa lån. Som vi beskrivit tidigare spelar sociala 

normer enligt Hong och Kacperczyk (2009) en stor roll för investerare vilket gör att 

företag inom kontroversiella branscher bör ha lättare att få lån än att finna investerare. 

Dock så stämmer endast detta om de som investerar i kontroversiella branscher 

påverkas av sociala normer eller om de förbiser detta med tanke på vilka aktier de 

investerar i. Om de bortser från den skada som kontroversiella branscher skapar, bryr de 

sig då om att E-score är lågt? Tvärtom kan det även vara så att investerare känner att de 

kan rättfärdiga sina investeringar i kontroversiella branscher ifall dessa har ett högt E-

score. 

  

Enligt Horváthová (2010) finns det studier som påvisar olika resultat angående 

sambandet mellan miljödimensionen och finansiell prestation. Studier visar på positivt, 

negativt och neutralt samband mellan dem. Det finns även de studier som inte kan utläsa 

något samband mellan miljödimensionen och finansiell prestation, till exempel som 

Qiu, Shaukat och Tharyan (2016). Kontroversiella branscher skiljer sig från övriga 

vilket kan påverka sambandet negativt mellan ett miljöengagemang och finansiell 

prestation, då bransch har en väsentlig effekt på detta enligt Horváthová (2012). De 

flesta studier kommer ändock fram till att det existerar ett positivt samband mellan 
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dessa (Horváthová, 2010; Mahoney & Roberts, 2007). Med bakgrund till de 

presenterade studier som genomförts i andra branscher utformar vi vår första hypotes 

efter detta: 

  

H1: Det finns ett positivt samband mellan finansiell prestation och CSR-engagemang 

inom miljödimensionen i kontroversiella branscher. 

2.3.2 Sociala dimensionen 

Den sociala dimensionen består enligt Limkriangkrai et al. (2017) av en rättvis 

behandling av företagets nära intressenter och aktiviteter för att skydda det sociala 

ekosystem företaget verkar inom. Chan, Chuo och Lo (2017) beskriver detta mer 

utförligt och anser att den sociala dimensionen behandlar beståndsdelarna samhälle, 

anställda, diversifiering, produkt och mänskliga rättigheter. Beståndsdelen samhälle 

förklaras av författarna som kriterier som är relaterade till välgörenhet. Produkt består 

av bland annat kriterier relaterade till kvalitet enligt Chan et al. (2017), något som 

företag inom kontroversiella branscher kan ha svårt att uppfylla då deras produkter och 

tjänster skadar användaren trots hög kvalitet (Cai et al., 2012). Garcia et al. (2017) 

menar att hög produktkvalitet minskar risken för att kunder bojkottar produkten vilket 

leder till en minskad risk för investerare. Detta lockar investerare till företaget enligt 

Garcia et al. (2017) vilket leder till ökning av den finansiella prestationen. Anställda 

avser kriterier angående fackföreningar och bonusprogram (Chan et al., 2017). 

Diversifiering kan anses fusionera till viss del med beståndsdelen anställda då detta 

enligt Chan et al. (2017) behandlar anställdas fördelar samt kvinno- och 

minoritetsfördelning bland anställda. Mänskliga rättigheter behandlar enligt Chan et al. 

(2017) precis det och de policys som företaget har angående detta. Den sociala 

dimensionen är klart viktig av flera anledningar, ytterligare en är att de anställda kan 

vara en stor konkurrensfördel för företag vilket vi förklarat tidigare (Greening & 

Turban, 2000). 

  

För företag inom kontroversiella branscher är ryktet viktigt för att finna intressenter. 

Enligt Qiu et al. (2016) är investerare måna om sitt sociala rykte i sina investeringar. 

För att ett företag inom kontroversiella branscher ska kunna locka intressenter är det då 

viktigt att försöka finna aktiviteter som gör att investerarna anser företaget som 

acceptabelt trots dess skadliga och omoraliska produkter/tjänster.  Ett engagemang i 

mänskliga rättigheter samt samhälle, vilket kontroversiella branscher påverkar mest, kan 
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motverka detta och investerare finner då ett intresse i att investera i dessa branscher då 

de hos företagen ser en vilja att göra skillnad. Investerarna kan då stå för sina 

investeringar vilket är en avgörande faktor för dem enligt Qiu et al. (2016) samt Hong 

och Kacperzcyk (2009). 

  

Limkriangkrai et al. (2017) har undersökt sambandet mellan företags finansiella 

prestation och betyg inom den sociala dimensionen, deras S-score, och finner att den 

sociala dimensionen inte har någon effekt på finansiell prestation vare sig de har ett högt 

eller lågt S-score. Cellier, Chollet och Gajewski (2016) har studerat den förändring som 

offentliggörande av företags CSR-betyg har på handel av deras aktier. I denna studie 

framkom det att den sociala dimensionen är den som påverkar investerare mest, 

exempelvis företagets arbete för mänskliga rättigheter (Cellier et al., 2016). Ett företag 

inom kontroversiella branscher kan uppleva en kris som gör att intressenterna bojkottar 

företaget, exempelvis när BP’s oljeplattform exploderade vilket orsakade 11 dödsfall 

och stor oljeläcka i havet (Deegan & Unerman, 2011). En kungörelse av företagets 

CSR-engagemang vid en kris gör att de visar sig ansvarstagande vilket kan motverka att 

intressenterna bojkottar dem (Garcia et al., 2017). 

  

Den sociala dimensionen har flertalet betydande beståndsdelar, vilket kan vara en 

anledning till att den sociala dimensionen har genererat ett neutralt resultat i tidigare 

studier. Garcia et al. (2017) fann i sin studie ett neutralt samband och faktumet att 

företagen verkade inom kontroversiella branscher påverkade inte deras sociala 

prestation i framväxande länder. Jo och Harjoto (2011) fann att ett engagemang i de 

aktiviteter som ingår i den sociala dimensionen har en större positiv effekt än ett 

engagemang i de övriga dimensionerna av CSR. Företag som arbetar med välgörenhet 

påverkar intressenterna positivt då de får en positiv uppfattning om företaget enligt 

Wang och Qian (2011) vilket leder till ökad finansiell prestation genom ökad 

lönsamhet. Mahoney och Roberts (2007) samt Velte (2017) visar i sina studier att den 

sociala dimensionen har ett positivt samband med finansiell prestation. Med bakgrund 

till detta har vi format vår andra hypotes: 

  

H2: Det finns ett positivt samband mellan finansiell prestation och CSR-engagemang 

inom den sociala dimensionen i kontroversiella branscher. 
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2.3.3 Företagsstyrningsdimensionen 

Den sista dimensionen är företagsstyrningsdimensionen vilken enligt Limkriangkrai et 

al. (2017) innefattar företagsetik, integritet, principer så som transparens och rättvis 

handel samt effektiv funktion av styrelsen. Även CSR som strategi ingår i 

företagsstyrningsdimensionen (Thomson Reuters, 2017). För detta betyg, kallat G-

score, har Limkriangkrai et al. (2017) funnit att de med ett högt G-score har mindre 

skulder och likvida medel än andra företag. Anledningen till detta argumenterar 

Limkriangkrai et al. (2017) är att de företag som har ett lågt G-score har en begränsad 

åtkomst till externt kapital, vilket orsakar att de måste ha en buffert för framtida 

investeringar som säkerhet. De med ett högt G-score har en lägre risk för att stöta på en 

finansiell svacka enligt Limkriangkrai et al. (2017) då de har enklare för att öka sina 

externa fonder om de behöver. Limkriangkrai et al. (2017) menar således att företag 

med högt G-score i större utsträckning väljer att emittera eget kapital istället för skulder. 

Detta leder enligt författarna till att företag med lägre G-score ger mindre utdelning till 

aktieägarna då de behöver reservera resurser för framtida investeringar. Ett lågt G-score 

kommer påverka företag i kontroversiella branscher starkt då de redan från början har 

svårt att få investerare i linje med intressentteorin enligt Hong och Kacperczyk (2009). 

Visar det då att företag med lågt G-score även ger mindre utdelning kan det vara så att 

investerare enligt den neoklassiska teorin kommer undvika dessa företag då det minskar 

den erhållna vinsten (Mahoney & Roberts, 2007). 

  

Wang och Sarkis (2017) menar att om företag ska engagera sig i CSR ska de engagera 

sig helhjärtat, då ett symboliskt CSR-engagemang har en negativ effekt på företagets 

finansiella prestation. Detta instämmer även Tang et al. (2012) i. Om ledningen i 

kontroversiella branscher beslutar att engagera sig i CSR endast för syns skull kommer 

detta förmodligen orsaka en negativ effekt på företags finansiella prestation. Intressenter 

kommer då endast se detta som ett försök till att framstå som goda vilket även Cai et al. 

(2012) argumenterar för. Tang et al. (2012) diskuterar vidare att omoraliska företag, så 

som kontroversiella branscher, inte har lika bra förutsättningar att kunna dra nytta av de 

fördelar CSR genererar som andra branscher. Ledningens erfarenheter av CSR blir att 

det endast påverkar företagets resultat negativt eftersom de inte engagerar sig i CSR på 

lång sikt och därmed inte får uppleva de fördelar det kan bidra med. Ett inkonsekvent 

CSR-engagemang kommer då inte ha någon positiv effekt på företagets finansiella 

prestation och Tang et al. (2012) menar att ledningen i företag inom kontroversiella 
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branscher måste föra ett helhjärtat CSR-engagemang för att kunna lyfta företaget till en 

högre nivå. 

  

Den forskning som utförts har genererat olika resultat, vissa har funnit ett positivt 

samband mellan företagsstyrning och finansiell prestation medan andra inte funnit något 

samband alls. Garcia et al. (2017) fann i sin studie att företagsstyrningens prestation inte 

hade något samband alls med finansiell prestation eller att företagen verkade inom 

kontroversiella branscher i framväxande länder. Renders, Gaeremynck och Sercu (2010) 

har i sin studie genererat ett positivt resultat mellan företagsstyrning och finansiell 

prestation. De menar i likhet med Limkriangkrai et al. (2017) att god företagsstyrning, 

högt G-score, leder till ökad finansiell prestation. Schleifer och Vishny (1997) menar att 

det är företagsstyrning som intressenter ser till för att assurera sig om utdelning, även 

detta i likhet med Limkriangkrai et al. (2017) då de menar att intressenter väljer företag 

med högt G-score då de med lågt frekvent inte ger någon utdelning. Även Ayuso, 

Rodríguez, García-Castro och Ariño (2014) fann i sin studie att god företagsstyrning har 

ett positivt samband med finansiell prestation med stöd av intressentteorin. Till 

bakgrund av de övervägande positiva resultaten inom forskning i andra branscher 

formar vi vår tredje hypotes: 

  

H3: Det finns ett positivt samband mellan finansiell prestation och CSR-engagemang 

inom företagsstyrningsdimensionen i kontroversiella branscher. 
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3. Metod 
Metodkapitlet beskriver den valda forskningsfilosofi och ansats som antagits. Detta 

fortsätter med en beskrivning av empirisk metod där datainsamlingsmetod, studiens 

urval, population och bortfall ingår. Följande kapitel kommer även avhandla 

operationalisering där de mått vi kommer använda beskrivs, uppföljt av statistisk metod 

med redogörelse om studiens valda analysmetoder och avslutas med en diskussion 

avseende de kvalitetskriterier som studien ska uppfylla. 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Studiens syfte är att undersöka om det finns ett positivt samband mellan kontroversiella 

branschers CSR-engagemang och finansiella prestation. För att genomföra detta har vi 

utifrån en litteraturgenomgång utformat tre hypoteser. Hypoteserna testas genom att vi 

samlar in sekundärdata vilka analyseras i statistikprogram för att kunna göra 

informationen användbar. Den information vi får fram återkopplar vi sedan till vår teori. 

När man använder ett tillvägagångssätt som vi har gjort utgår man enligt Bryman och 

Bell (2013) från en kvantitativ metod, denna metod präglas nämligen av just de steg vi 

tog upp. Vid genomförande av en kvantitativ studie eftersöker man att mäta de begrepp 

som tagits fram för att sedan analysera det resultat man genererar för att nå en slutsats 

(Eliasson, 2013). 

 

Att söka efter samband och mäta som vi gjort i vår studie är enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2013) typiskt för forskningstraditionen positivism. Positivismen är också 

utmärkande för den kvantitativa metoden (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Eriksson & 

Hultman, 2014; Bryman & Bell, 2013). Inom denna forskningstradition används teorier 

för att både förklara och göra antaganden enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) samt 

Bryman och Bell (2013), vilket vi gjort för att utforma våra hypoteser och sedan 

återkoppla våra resultat till teori. För att komma fram till vilken riktning sambandet har 

är det viktigt för oss att mäta begreppen ROA och Tobin’s Q, utan att mäta dessa skulle 

vi inte kunna dra någon slutsats. Inom positivismen är, som tidigare nämnt, mätning 

centralt (Sohlberg & Sohlberg, 2013) vilket stärker att den forskningstradition vi utgår 

från är just positivismen. 

 

Eriksson och Hultman (2014) beskriver att man inom den positivistiska traditionen kan 

använda antingen en induktiv eller deduktiv ansats. I vår studie har vi använt oss av en 

deduktiv ansats då vi från vår teori utformat hypoteser som vi sedan prövat empiriskt 
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för att komma fram till en slutsats. Detta är något Eriksson och Hultman (2014) anser 

förenar empiri med logik och därmed skapar en deduktiv ansats. Enligt Bryman och 

Bell (2013) är en deduktiv ansats det vanligaste sättet att se på förhållandet mellan teori 

och praktik. När vi prövat våra hypoteser har vi sedan återkopplat våra resultat till teorin 

i vår diskussion och detta är enligt Bryman och Bell (2013) tillvägagångssättet vid en 

deduktiv ansats. 

 

3.2 Empirisk metod 
Tidigare delkapitel har beskrivit den forskningsansats vi använder i denna studie. Den 

empiriska metoden fokuserar mer på det praktiska och kommer beskriva hur vi samlat 

in de data som ligger till grund för vår undersökning, vilken population vi haft för vår 

studie men även det urval vi gjort och det bortfall som uppkom. 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Data som samlats in för denna studie är av kvantitativt slag. Vi utgår från 

sekundärkällor så som företags finansiella och icke-finansiella rapporter vilket passar 

denna studie mycket bra. Patel och Davidson (2011) förklarar vikten med att göra en 

bedömning vad gäller datainsamlingen. Vilken data eftersöker vi? Hur lång tid har vi på 

oss? Att själva samla in finansiell information om företag skulle kräva enormt med tid, 

vilket vi inte har, och det gör valet att använda sekundärkällor enkelt. Bryman och Bell 

(2013) nämner att studenter har stor fördel av att använda sekundärkällor just av 

anledningen att det inte finns mycket tid men även för att det inte finns de ekonomiska 

resurser som ofta krävs vid insamling av primärdata.  

 

All empirisk data har hämtats från databaserna Thomson Reuters Datastream och 

Thomson Reuters Eikon vilka Högskolan i Gävle tillhandahållit. Vi har hämtat data för 

åren 2011 till 2015 vilket innebär att studien har en longitudinell design. En 

longitudinell design innebär att utvalda variabler studeras för ett urval för att senare 

studeras igen i samma urval vilket även är designens styrka (Bryman & Bell, 2013). 

Genom att titta på flera år utgår vi från fler observationer och kan ge incitament till 

vilken dimension som lönar sig bäst för kontroversiella branscher i framtiden med 

grund för vad som genererade störst positiv effekt på finansiell prestation mellan åren 

2011 och 2015. Data har sammanställts i Excel för att kunna utföra regressionsanalyser 

och kontrollera studiens valda felkällor.  
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3.2.2 Studiens population 

Populationen består enligt Eliasson (2013) av alla som ingår i den grupp man vill göra 

ett uttalande om. För vår undersökning blir det således de företag som producerar 

alkohol och tobak samt tillhandahåller speltjänster, och dessutom arbetar med ESG. I 

databasen Thomson Reuters Datastream kunde vi finna 112 företag i hela världen som 

uppfyller dessa krav och därmed anser vi vår population vara så fullständig som möjligt, 

vilket enligt Eliasson (2013) är viktigt för att kunna generalisera resultaten. Har man 

inte med alla företag man tänkt sig i populationen kan inte heller resultatet generaliseras 

på dessa (Eliasson, 2013). Totala antalet företag som agerar inom kontroversiella 

branscherna spel, tobak och alkohol är över 5000 men då kravet även var att de arbetade 

med ESG och hade ett betyg för detta begränsades populationen till 112 företag. Tabell 

1 visar hur populationen är fördelad över de tre branscherna alkohol, spel och tobak för 

åren 2011-2015. 

 

Kontroversiella branscher Antal % 

Alkohol 37 33 % 

Spel 56 50 % 

Tobak  19 17 % 

Total population  112 100 % 
Tabell 1. Populationens fördelning inom kontroversiella branscher 2011-2015. 

3.2.3 Urval och Bortfall 

Vår begränsning av populationen påverkades även av tidsramen. Då vi genomfört en 

longitudinell studie över fem år blev ett naturligt bortfall de företag som inte hade 

fullständig ESG och/eller finansiell information för dessa år, redovisat för andelar av 

varje i tabellen nedan (se tabell 2). Bortfallet består således av 49 företag vilket leder till 

att vår studie grundas på de återstående 63 företagen. Då antalet kontroversiella företag 

som arbetar med ESG visade sig vara en liten andel, endast 112 stycken av 5000, så 

bestämde vi oss tidigt för att använda oss av hela vårt urval som grund i denna studie för 

att kunna generalisera våra resultat till hela populationen (Eliasson, 2013). Även 

Eggeby och Söderberg (1999) anser att det är viktigt att låta varje undersökt enhet ha en 

möjlighet att komma med i urvalet för att ge resultaten giltighet och fastställa 

säkerheten i de slutsatser som dras. Genom att inkludera alla företag som har tillräcklig 

information kommer vi kunna säga med stor säkerhet att det är så här det ser ut för 

företagen i populationen (Eggeby & Söderberg, 1999). 
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Studiens population  112 

Bortfall för att endast ESG-betyg var 

inkomplett 

-23 

Bortfall för att endast finansiell 

information var inkomplett  

-1 

Bortfall för att både ESG-betyg och 

finansiell information var inkomplett 

-25 

Urval som grund för studien  63 
Tabell 2. Bortfall. 

3.2.4 Bortfallsanalys 

När ett bortfall uppstår menar Eggeby och Söderberg (1999) att det är viktigt att se hur 

bortfallet påverkar resultatet, författarna menar då främst om bortfallet är systematiskt 

eller slumpmässigt. Ett systematiskt bortfall påverkar nämligen det kvarvarande 

materialet i en viss riktning och kommer då ge ett resultat som inte kan generaliseras på 

hela populationen (Eggeby och Söderberg, 1999). Ett systematiskt bortfall i vår studie 

hade uppkommit i det fall om allt bortfall bestått av företag ur endast en grupp, 

exempelvis spel. Hade det varit fallet hade det skapats en skevhet i våra resultat enligt 

Eggeby och Söderberg (1999). För att kontrollera att ingen grupp påverkades större än 

en annan har vi genomfört en bortfallsanalys vilket kan ses i diagram 1. I diagrammet är 

det tydligt att spel påverkades i störst utsträckning av bortfallet men det kommer inte 

orsaka att materialet styrs i en viss riktning då fördelningen fortfarande är jämn mellan 

grupperna innan och efter bortfall. Det innebär att vi har ett slumpmässigt bortfall vilket 

enligt Eggeby och Söderberg (1999) är det bästa då detta inte orsakar att resultaten 

påverkas kraftigt. 

 

 

Figur 1. Diagram bortfallsanalys. 
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3.3 Operationalisering 
Ett viktigt steg i den kvantitativa forskningsprocessen är att utforma och redogöra för de 

begrepp som kommer undersökas. Operationalisering är det moment där vi redogör för 

samt tar fram de begrepp vi kommer använda i undersökningen (Bryman & Bell, 2013; 

Eliasson, 2013). Vi kommer använda oss av Thomson Reuters ESG-poäng för att mäta 

den oberoende variabeln CSR. Vad gäller den finansiella prestationen kommer vi 

använda oss av mått som mäter företags marknadsvärde samt lönsamhet. Vi kommer 

dessutom använda oss av kontrollvariabler, så som risk, storlek, investeringsgrad och 

operativt kassaflöde, då externa faktorer kan ha en inverkan på sambandet mellan CSR 

och finansiell prestation. 

3.3.1 Mätning av CSR 

I vår studie kommer företags sociala prestation mätas med hjälp av Thomson Reuters 

ESG-poäng. Som vi nämnde tidigare i teorikapitlet är det flertalet tidigare studier 

(Limkriangkrai et al., 2017; Weber, 2014) som använt sig av Thomson Reuters mått för 

att mäta företags sociala prestation, CSR. Thomson Reuters ESG-poäng är uppdelat i tre 

dimensioner och mäter hur företag presterar inom miljö, social samt företagsstyrning 

(Thomson Reuters, 2017). Uppdelningen gör det till ett lämpligt mått för denna studie 

då syftet är att belysa om enskilda dimensioner av CSR påverkar kontroversiella 

branschers finansiella prestation olika. Thomson Reuters ESG-poäng baseras på 

företags rapporterade data inom tio kategorier som framgår av figur 1 nedan. Modellen 

är automatiserad och uppbyggd för att vara transparent och fri från subjektivitet 

(Thomson Reuters, 2017).  
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Figur 2. Thomson Reuters ESG-dimensioner (Thomson Reuters, 2017). 

 

Thomson Reuters ESG-poäng beräknas fram genom över 400 mätvärden där de 178 

mest relevanta väljs ut för att göra en generell företagsbedömning. ESG-poängen 

redovisas i vår studie i en skala mellan 0 till 100. Nedan illustreras kopplingen mellan 

ESG-poäng och ESG-betyg, där med en skala mellan 0 till 1 (Thomson Reuters, 2017). 

 

 

Tabell 3. ESG-poäng och ESG-betyg (Thomson Reuters, 2017). 
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3.3.2 Finansiell prestation 

I vår studie har vi valt företagens marknadsvärde och lönsamhet för att mäta finansiell 

prestation hos företag i kontroversiella branscher. För att mäta företags marknadsvärde 

har vi valt måttet Tobin’s Q vilket är välkänt vid mätning av just detta. Tobin’s Q kan 

sammanfattas som företagets marknadsvärde genom dess återanskaffningsvärde (se 

formel 1) då det utgår från att det finns ett samband mellan investeringsnivån och 

marknaden (Tobin, 1969; Chung & Pruitt, 1994). Ett högre Q-värde (Q > 1) ger skäl till 

att företaget kan använda sina tillgångar effektivt och skapa värde vilket gör det bättre 

att investera i (Chung & Pruitt, 1994; Campbell & Mínguez-Vera, 2008). I motsats till 

det ger ett lägre Q-värde (Q < 1) antydan till att företaget inte utnyttjar tillgängliga 

resurser effektivt och är läge att investera i. Formeln vi kommer använda oss av är 

anpassad efter Datastream men utgår från hur tidigare forskning (bl.a. Seo et al., 2015; 

Campbell & Mínguez-Vera, 2008) har beräknat Tobin’s Q.  

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

Å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 1. Tobin's Q.  

  

Avkastning på totalt kapital (ROA) kommer användas för att mäta lönsamheten. Enligt 

Carlson (2014) är avkastning på totalt kapital ett av de viktigaste nyckeltalen, som 

mäter hur effektivt företaget har utnyttjat dess resurser för att göra vinst. Flera studier 

(bl.a. Waddock & Graves, 1997; Seo et al., 2015) har utgått från redovisningsmässiga 

mått så som ROA för att mäta sambandet mellan CSR och finansiell prestation. Vi 

kommer i denna studie beräkna avkastning på totalt kapital enligt följande: 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 2. ROA. 

3.3.3 Kontrollvariabler 

Det är betydelsefullt att beakta om det finns någon extern variabel som kan ha en 

påverkan på sambandet i undersökningen, i detta fall sambandet mellan CSR och 

finansiell prestation. Enligt Ullmann (1985) är de mellanliggande variablerna en 

förklaring till varför det kan antas att det inte finns något samband mellan social och 

finansiell prestation. Flera forskare (bl.a. Waddock & Graves, 1997; Ullmann, 1985) 

belyser därmed vikten av att ta upp externa faktorer som kan påverka sambandet. Vi 
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kommer använda oss av företagsrisk och storlek som kontrollvariabler likt tidigare 

studier (bl.a. McWilliams & Siegel, 2000; Chung & Jo, 1996; Seo et al., 2015; 

Waddock & Graves, 1997) men även operativt kassaflöde, vidare förkortat OCF, och 

investeringsgrad i likhet med Cai et al. (2012). Företagets risktolerans är nära förknippat 

med dess ekonomiska resultat (Ullmann, 1985) då det kan påverka ledningens 

inställning till särskilda aktiviteter så som CSR-aktiviteter (Waddock & Graves, 1997). 

CSR-aktiviteter kan betraktas av ledningen som en investering eller kostnad vilket gör 

att det påverkar företagets finansiella prestation. Med grund för det är risk en lämplig 

kontrollvariabel för denna studie. Risk kommer i denna studie beräknas i likhet med 

tidigare studier enligt följande: 

 

𝑅𝑖𝑠𝑘 =  
𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 3. Kontrollvariabel risk. 

 

Enligt Seo et al. (2015) tycks företagets storlek ha en påverkan på sambandet mellan 

CSR och finansiell prestation eftersom stora bolag har mer resurser samt möjligheter att 

investera, i detta fall då i CSR. Storlek har i tidigare studier (McWilliams & Siegel, 

2000; Seo et al., 2015; Waddock & Graves, 1997) beräknats som företagets totala 

tillgångar och/eller försäljning. Vi kommer i denna studie definiera storlek som: 

 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

Formel 4. Kontrollvariabel storlek. 

 

Investeringar är ett måste för tillväxt och förnyelse menar Carlson (2014). Kapitalbasen 

ökar genom investeringar och för att företags produktivitet och lönsamhet ska öka bör 

omsättningen hålla en lika god marginal som investeringar. Det företag spenderar på 

investeringar belastar resultatet vilket påverkar företagets finansiella prestation 

(Carlson, 2014). Däremot så kommer förhoppningsvis investeringar i längden bidra 

positivt till företagets finansiella prestation. Aras et al. (2010) menar att investeringar är 

betydelsefullt för de företag som engagerar sig i CSR samtidigt som Cai et al. (2012) 

menar att investeringsgraden påverkar företagets marknadsvärde. Detta gör företags 

investeringsgrad till en betydelsefull kontrollvariabel att ta hänsyn till i denna studie då 

vi ska undersöka relationen mellan CSR och marknadsvärde samt lönsamhet.  
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 5. Kontrollvariabel investeringsgrad. 

 

För att fånga den mängd av resurser som företag genererar lägger vi till operativt 

kassaflöde, operating cash flows (OCF), vilket enligt Cai et al. (2012) påverkar nivån av 

företags CSR-engagemang. Kassaflödet avgör företagets möjligheter att finansiera. 

Företag som genererar ett litet kassaflöde har inte lika stor möjlighet att engagera sig i 

CSR-aktiviteter än de företag som genererar ett stort kassaflöde. Eftersom vi ska studera 

företags CSR-engagemang är OCF betydande att beakta då det kan vara en avgörande 

faktor till vilken grad företag engagerar sig i CSR. OCF visar dessutom företagets 

stabilitet och potential till dess intressenter och beräknas i likhet med Cai et al. (2012) 

enligt:  

 

𝑂𝐶𝐹 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 6. Kontrollvariabel OCF. 

 

3.4 Statistisk metod 
I denna studie har vi testat sambandet mellan ESG-dimensionerna och finansiell 

prestation utifrån hypoteser genom multipla regressionsanalyser. En multipel 

regressionsanalys är lämplig när man utför en multivariat analys, med andra ord en 

analys där man studerar tre eller fler variabler samtidigt (Körner & Wahlgren, 2015; 

Eggeby & Söderberg, 1999). När man ska utföra en multipel regressionsanalys är det 

viktigt att kontrollera de felkällor som kan finnas i regressionsmodellen och därmed 

påverka resultatet (Körner & Wahlgren, 2015). Enligt Djurfeldt (2009c) är ojämn 

spridning, en icke-normalfördelad residual och ett beroende mellan oberoende variabler 

typiska problem som kan uppstå i regressionsanalyser. I den här studien kontrollerar vi 

dem genom multikollinearitet, heteroskedasticitet, icke-normalfördelning och variansen 

som kontrolleras genom Pearsons korrelationstest. För att få fram resultaten av samtliga 

analyser har statistikprogrammen SPSS och STATA använts som Högskolan i Gävle 

har tillhandahållit. Nedan förklaras de olika analysmetoderna för de felkällor som kan 

finnas mer utförligt, en beskrivning av Pearsons korrelationstest och studiens 

regressionsmodell beskrivs.  
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3.4.1 Multikollinearitet 

När man utför en multipel regressionsanalys kan ett möjligt problem som kallas 

multikollinearitet uppstå enligt Körner och Wahlgren (2015). Problemet består av att en 

oberoende variabel har stark korrelation med en eller flera andra oberoende variabler 

enligt Djurfeldt (2009c), med andra ord att en oberoende variabel är starkt beroende av 

en eller flera andra oberoende variabler. Multikollinearitet är ett problem då det både 

kan påverka regressionens förklaringskraft samt försvåra förtydligandet av hur de 

oberoende variablerna bidrar till den beroende variabelns varians (Djurfeldt, 2009c). 

Skulle det existera en stark korrelation mellan alla eller några av de oberoende 

variablerna menar Körner och Wahlgren (2015) att man endast ska ha med en av de 

variabler som orsakar detta då modellen annars förlorar trovärdighet. 

  

Multikollinearitet kan vara svårt att testa. Djurfeldt (2009c) menar att det bästa sätt att 

testa multikollinearitet är att använda en kollinearitetsdiagnos där tolerans- och VIF-

värde (Variance Inflation Factors) redogörs. En kollinearitetsdiagnos är något 

statistikprogrammet SPSS erbjuder och som vi kommer använda oss av vilket möjliggör 

för oss att testa multikollinearitet. Vi har kontrollerat studiens oberoende variablers 

tolerans- och VIF-värde för att säkerställa trovärdighet i vår modell. Enligt Djurfeldt 

(2009c) ska VIF-värdet vara 1, då föreligger ingen multikollinearitet, men den kritiska 

nivån är 2,5. Vad gäller toleransvärdet bör det vara så högt som möjligt för att en 

variabel inte ska vara onödig men 0,5 brukar anses som en kritisk nivå. Om 

toleransvärdet överstiger 0,5 utgör multikollinearitet ingen risk (Djurfeldt, 2009c). 

3.4.2 Pearsons korrelation 

Genom att använda Pearsons korrelation får vi fram korrelationen mellan alla våra 

variabler vi ska använda i vår regressionsmodell. Detta underlättar för oss att genomföra 

testet för multikollinearitet som vi nämnde tidigare då man genom SPSS kan beräkna 

Pearsons korrelation och resultaten presenteras i en korrelationsmatris (Körner & 

Wahlgren, 2015; Djurfeldt, 2009c). I korrelationsmatrisen kan vi enkelt se vilka av de 

oberoende variablerna som har ett signifikant samband med varandra eller om detta inte 

existerar enligt Körner och Wahlgren (2015). Detta har underlättat för oss när vi sett till 

om våra oberoende variabler har ett signifikant samband och korrelationen mellan ESG-

dimensionerna och finansiell prestation. Korrelationsmatrisen som tagits fram 

presenterar och diskuterar vi i resultatkapitlet (se avsnitt 4.2.1). Enligt Djurfeldt (2009c) 

ska korrelationen mellan de oberoende variablerna inte överskrida 0,7-0,8 för att 



 

37 

 

multikollinearitet ska undvikas. För att kontrollera detta har vi som nämndes innan med 

SPSS utfört Pearsons korrelationstest där vi utgått från ett dubbelsidigt t-test och en 

signifikansnivå på 0,05 och 0,01. 

3.4.3 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet är enligt Djurfeldt (2009b) ett allvarligt problem i 

regressionsanalyser då det försvårar att hitta samband som vi är intresserade av. Det 

innebär att den observerade variansen av en residual inte är jämlik och rak. För att testa 

heteroskedasticitet studerar vi om variabler är snedfördelade vilket Djurfeldt (2009b) 

menar leder till ojämn spridning. I de fall heteroskedasticitet uppstår kan det enligt 

Brooks (2008) orsaka oriktiga standardfel vilket då också påverkar de slutsatser som 

dras av analysen. Outliers, en avvikare som har en residual som ligger tre eller fler 

standardavvikelser från variabelns medelvärde, är en orsak till att heteroskedasticitet 

uppstår (Djurfeldt, 2009a).  

 

Med hjälp av SPSS har vi kontrollerat om något värde ligger tre standardavvikelser bort 

från medelvärdet, vilket då bedöms som en outlier och kan orsaka heteroskedasticitet. 

För att minska det bortfall som outliers annars kan orsaka kan man enligt Stevens 

(1984) även testa Cook’s Distance. Cook’s Distance, fortsättningsvis kallat Cook’s D, 

är ett test där man mäter hur exkluderingen av en specifik variabel påverkar 

förändringen i regressionskoefficienten (Stevens, 1984). Detta visar då enligt Stevens 

(1984) vilka specifika variabler som är mest prominenta vid påverkan av 

regressionsekvationen och de som visar högst värden ska enligt Djurfeldt (2009a) 

granskas om de ska exkluderas från undersökningen. Ett Cook’s D-värde ska enligt 

Stevens (1984) inte överstiga 1. Om så är fallet ska denna outlier tas bort ur 

regressionen då den annars kommer skapa inkorrekta slutsatser. Även om Cook’s D-

värdet inte överstiger 1 menar Stevens (1984) att den specifika variabeln kan påverka 

resultatet ändå och därför ska man undersöka Cook’s D-värden som är högre än för 

övriga variabler. Med andra ord kan outliers fortfarande vara med i regressionsanalysen 

om Cook’s D-värdet inte är för högt, vilket vi undersöker för i SPSS. 

3.4.4 Icke-normalfördelad residual 

Förutsättningar för att genomföra multipla regressioner är dels att residualerna ska vara 

normalfördelade. För att bedöma värdet på den beroende variabeln rättvist ska 

residualen vara normalfördelad, en icke-normalfördelad residual leder till problem och 
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fel i resultatet. Djurfeldt (2009a) benämner residual som avståndet mellan observerat 

och predikterat värde. Ojämn spridning, heteroskedasticitet som vi nämnde ovan, och en 

icke-normalfördelad residual är starkt kopplade då outliers påverkar dem båda 

(Djurfeldt, 2009a). För att kontrollera så inte några outliers förekommer, vilket bidrar 

till fördelningar i variabeln och därmed residualers normalfördelning, använder vi 

statistikprogrammet SPSS. Vi synliggör outliers genom att se vilka som befinner sig 

längre bort än tre standardavvikelser från variabelns medelvärde. 

3.4.5 Multipel regressionsanalys 

Som vi tidigare har nämnt används en multipel regressionsanalys då vi studerar flera 

variabler samtidigt (Körner & Wahlgren, 2015). I undersökningen söker vi efter 

samband mellan ESG-dimensionerna och finansiell prestation där finansiell prestation 

är den beroende variabeln och ESG-dimensionerna är oberoende. Detta samband 

påverkas av andra faktorer och därför ingår de fyra kontrollvariablerna vi nämnde 

tidigare i modellen (Ullmann, 1985). Multipel regressionsanalys är något som har 

förekommit i liknande forskning som då sett på sambandet mellan ESG-dimensionerna 

och finansiell prestation i andra branscher (Weber, 2014; Del Boscoa & Misanib, 2016). 

Den största styrkan med en multipel regressionsanalys är enligt Djurfeldt (2009c) just 

att den kan hantera flera olika oberoende variabler samtidigt vilket gör att beroende 

variabeln y kan ses som en funktion av en konstant (𝛼 eller intercept) och flera 

oberoende variabler (𝑥1, 𝑥2 𝑒𝑡𝑐). Ekvationen för den multipla regressionsanalysen, där 𝛼 

är utbytt mot 𝛽 blir således (Brooks, 2008, s.89): 

  

𝑦 =  𝛽0 +  𝛽1𝑥1𝑡 +  … +  𝛽𝑘𝑥𝑘𝑡 +  𝑢  

Formel 7. Ekvation för multipel regressionsanalys. 

 

Där: 

y = beroende variabel 

t = tecken för observationerna 

𝛽 = koefficienter som är de parametrar som kvantifierar effekten av de oberoende 

variablerna på y 

x = oberoende variabel 

k = antalet oberoende variabler 
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u = residualen. Residualen betecknas med u istället för e då residualen i 

regressionsmodellen anses fånga upp mer än bara mätfel (e) enligt Djurfeldt (2009c) så 

som variabler som inte observerats och inte heller inkluderats i modellen. 

  

För att förenkla regressionsekvationen för denna studie så blir den således: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐸𝑆𝐺 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝑂𝐶𝐹 + 𝑢 

Formel 8. Förenklad ekvation för multipel regressionsanalys. 

 

Där: 

Finansiell prestation = Tobin’s Q i modell 1 och ROA i modell 2. 

ESG-dimension = ESG-score för varje dimension 

Risk = nyckeltalet långfristiga skulder genom totala tillgångar 

Storlek = totala tillgångar 

Investeringsgrad = investeringar genom totala tillgångar 

OCF = operativt kassaflöde genom totala tillgångar 

u = residual 

 

Totalt har vi för denna studie utfört sex regressionsanalyser där ROA och Tobin’s Q har 

använts enskilt som mått för finansiell prestation, presenterat som modell 1 och modell 

2. För dessa sex modeller har E-score, S-score och G-score använts för att uppskatta 

miljö-, sociala och företagsstyrningsdimensionen i den ordningen. I samtliga 

regressionsanalyser har vi inkluderat kontrollvariablerna risk, storlek, investeringsgrad 

och operativt kassaflöde. Regressionsanalyserna har genomförts i statistikprogrammet 

STATA. 

 

3.5 Kvalitetskriterier 
Bryman och Bell (2013) tar upp tre viktiga kvalitetskriterier vid bedömning av 

företagsekonomisk forskning som är reliabilitet, validitet och replikerbarhet. För att 

studien ska hålla en god nivå samt undgå kritik om dess tillförlitlighet menar Eliasson 

(2013) att forskare från början ska se till att studien håller en hög nivå angående 

kvalitetskriterierna. I följande avsnitt diskuteras hur väl kvalitetskriterierna förhåller sig 

till denna studies valda metoder.  
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3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur väl tillförlitlig studien kan anses vara (Bryman & Bell, 

2013; Eliasson, 2013). En hög reliabilitet förknippas med om studien kan genomföras 

flera gånger med samma resultat. Hur tillförlitlig en studie är grundar sig i studiens 

valda mått, det är betydelsefullt att utarbeta måtten för att vara säker på att mätningen 

ska ge samma resultat igen (Eliasson, 2013). 

  

Studien utgår från data från databasen Thomson Reuters Datastream som grundar sig på 

företags årsredovisningar och icke-finansiella rapporter. Enligt Bryman och Bell (2013) 

bidrar stabila mått till ökad trovärdighet. Eftersom studien grundar sig på historisk data 

bör resultatet bli detsamma om undersökningen skulle genomföras igen. Måtten och 

insamlad data anses som stabila vilket stärker reliabiliteten. 

3.5.2 Validitet 

En hög reliabilitet är viktigt för att studien ska anses som trovärdig, men lika viktigt är 

det att studien även har en hög validitet. Eliasson (2013) påpekar att en hög reliabilitet 

ger bättre förutsättningar för en hög validitet. Validitet, även kallat mätningsvaliditet, 

handlar om att studien verkligen mäter det den anges för att göra (Bryman & Bell, 2013; 

Eliasson, 2013).  

 

Studiens teori och valda metod utgår från studiens forskningsfrågor vilket säkrar 

validiteten. Bryman och Bell (2013) delar upp validitet i begreppsvaliditet samt intern 

och extern validitet. Intern validitet handlar om med vilken säkerhet studiens slutsatser 

kan dras (Bryman & Bell, 2013). Genom att vi använder oss av kontrollvariabler säkrar 

vi den interna validiteten. Vi kontrollerar om det finns några andra faktorer som har 

någon påverkan på sambandet mellan CSR och finansiell prestation. Extern validitet 

berör istället hur väl studien kan generaliseras enligt Bryman och Bell (2013). Det är 

betydelsefullt att studien ska kunna anpassas till andra populationer eller situationer än 

de valda för att hålla en hög extern validitet. Studien är tillämpad på hela världen vilket 

bidrar till att slutsatser kan dras i ett större perspektiv. Dock blir det en begränsning vad 

gäller den externa validiteten när vi utgår från specifika branscher.  

 

Vi utgår från ett stabilt mått när vi ska mäta CSR som flera tidigare studier (bl.a. 

Limkriangkrai, 2017) har använt sig av. Detsamma gäller de finansiella måtten. Både 

Tobin’s Q och ROA är välkända mått för att mäta företags marknadsvärde respektive 
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lönsamhet. Begreppsvaliditet betecknar hur väl ett mått verkligen mäter det den säger 

sig mäta (Bryman & Bell, 2013). Olsson och Sörensen (2011) betecknar det som 

sambandet mellan mätverktyg och begrepp. Då vi utgår från välkända mått som har 

använts i tidigare studier anser vi uppfylla kriteriet begreppsvaliditet, studiens mått är 

väl utformade samt har använts tidigare.  

3.5.3 Replikerbarhet 

En studie ska vara möjlig att replikera, det vill säga att andra forskare ska ha möjlighet 

att upprepa studien. Anledningar till det kan vara att det finns misstanke om att 

resultaten är oriktiga enligt Bryman och Bell (2013). Denna studie bygger på 

information från företags årsredovisningar och rapporter vilket innebär att 

informationen kan hämtas via databasen Thomson Reuters Datastream eller direkt från 

företags hemsidor alternativt rapporter. Vi har även stegvis förklarat processen 

däribland urval, operationalisering, statistisk metod etc. Med grund för det anser vi att 

studien tydligt går att upprepa och kvalitetskriteriet replikerbarhet anses hög. 
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4. Resultat 
I resultatkapitlet beskriver vi de resultat som erhållits vid analysering av det empiriska 

materialet. Detta inleds med beskrivande statistik för att följas upp av 

korrelationsanalys och redogörelse för kontroll av de olika felkällor som kan uppstå vid 

multipel regressionsanalys. Kapitlet fortsätter sedan med resultat från studiens 

regressionsanalyser. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
 

Variabler Ant

al 

Min Max  Medelvärde Standardavvikel

se 

E-score 315 9 95 53,17 31,742 

S-score 315 5 97 54,38 31,275 

G-score 315 2 96 56,72 29,415 

Tobin’s Q 315 ,0715085801899

34 

15,355496409380

807 

2,490385171392

467 

2,108383737856

705 

ROA 315 -

,3637099583276

23 

2,1506461655039

72 

,1218752669218

47 

,2672416229514

56 

Risk 315 0 1,0577319772045

33 

,2585908324315

31 

,1962635739891

49 

Storlek 315 278062 122911134 10456421,96 16155981,268 

Investeringsgr

ad 

315 0 ,47790836405042

5 

,0487355082343

13 

,0588838680541

26 

OCF 315 -,115314606 ,8269594551 ,1352976568732

60 

,1220713248585

84 

Tabell 4. Deskriptiv statistik. Antal är antalet observationer som gjorts i studien för respektive variabel. Min visar 

det lägsta registrerade värdet för respektive variabel medan Max visar högsta registrerade värdet för respektive 

variabel. Medelvärde och standardavvikelse visar just det för respektive variabel. Siffrorna är baserad på data för 

åren mellan 2011 och 2015.  

 

Tabell 4 visar deskriptiv statistik för samtliga variabler som tillämpats i studien. Varje 

variabel visar ett genomsnitt för de sammanslagna värdena för åren 2011-2015. I 

tabellen kan vi se att både medelvärde och standardavvikelse för Tobin’s Q och ROA 

har positiva värden. Tobin’s Q visar att medelvärdet för de 315 observationer som 

genomförts uppgår till 2,49 med en varians på 2,11. Då värdet överstiger 1 tyder detta 

på att företagen kan använda sina tillgångar effektivt och skapa värde. ROA har ett 

svagt positivt värde som visar att företagens avkastning på totala tillgångar uppgår till 

0,12 med en standardavvikelse på 0,27. E-score har ett medelvärde på 53,17 och en 

standardavvikelse på 31,74, S-score har ett medelvärde på 54,38 och en 

standardavvikelse på 31,28 och G-score har ett medelvärde på 56,72 och en varians på 

29,415. ESG-poängen är på en skala mellan 1-100 och medelvärdet för samtliga 

dimensioner överstiger hälften men med en stor varians mellan de observerade 
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företagen. Företagens genomsnittliga storlek är 10 456 421,96 men har en stor varians 

på 16 155 981,27, vilket tyder på att företagen som är med i undersökningen har 

betydande variation i storlek. Risk, vilket innebär företagets finansiella risk, har ett 

medelvärde som uppgår till 0,26 och en standardavvikelse på 0,20. Investeringsgraden 

har ett svagt positivt medelvärde på 0,05 och en varians på 0,06. Medelvärdet respektive 

standardavvikelsen för OCF uppgår till 0,14 och 0,12. 

 

4.2 Korrelations- och regressionsanalys 
Inledningsvis presenteras och beskrivs Pearsons korrelationsmatris för att se om det 

existerar korrelation mellan studiens samtliga variabler. I samband med 

korrelationsmatrisen kommer även felkällan multikollinearitet kontrolleras. Vidare 

redogör vi även för felkällorna heteroskedasticitet och icke-normalfördelade residualer, 

samtliga beskrivna i metodkapitlet. Därefter presenteras regressionsanalyserna som är 

själva grunden för vår studie och hypotesprövning. Dessa kommer redogöras för i tre 

tabeller. Tabell 6 visar resultatet där E-score är oberoende variabel, tabell 7 visar S-

score som oberoende variabel och tabell 8 visar G-score som oberoende variabel. 

Kontrollvariablerna storlek, risk, investeringsgrad och OCF har inkluderats i samtliga 

regressioner. Regressionsanalys har genomförts på var och en av de beroende 

variablerna, där modell 1 representerar Tobin’s Q och modell 2 ROA. 

Regressionsanalyserna i denna studie har en signifikansnivå som grundar sig på 

ensidiga test. 

4.2.1 Korrelationsanalys 

Korrelationsmatrisen i tabell 5 visar, som tidigare förklarats, om det existerar någon 

korrelation mellan samtliga variabler som ingår i studien. Detta genomförs på 

signifikansnivåerna p < 0,05 och p < 0,01. Det vi kan utläsa i tabell 5 är att det existerar 

en signifikant korrelation på 0,01-nivån mellan E-score och S-score, då ett värde mellan 

0,7 och 0,8 visar på signifikant korrelation och enligt Djurfeldt (2009c) kan orsaka 

multikollinearitet då E-score och S-score är två oberoende variabler. Tobin’s Q och 

kontrollvariabeln OCF visar också på en hög korrelation på signifikansnivån p < 0,01. 

Flertalet korrelationer är negativa, detta gäller Tobin’s Q och E-score, storlek, risk och 

investeringsgrad. Det gäller även E-score med risk, investeringsgrad och OCF. Det har 

också uppstått negativ korrelation för S-score, risk och investeringsgrad men även för 

ROA, storlek och risk. Kontrollvariablerna risk och OCF är även negativt korrelerade. 
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Ingen av de negativa korrelationerna är signifikanta på varken 0,01-nivån eller 0,05-

nivån. Övriga variabler påvisar ingen signifikant korrelation. 

 

Variabel E-

score 

S-

score 

G-

score 

Tobin

’s Q 

ROA Risk Storle

k 

Investeringsg

rad 

OCF 

E-score 1 0.826

** 

0.119

* 

-0.025 0.123

* 

-0.027 0.478

** 

-0.106 -0.084 

S-score 0.826

** 

1 0.182

** 

0.001 0.173

** 

-0.039 0.413

** 

.0.053 0.008 

G-score 0.119

* 

0.182

** 

1 0.028 0.154

** 

0.357

** 

0.092 0.040 0.132

* 

Tobin’s Q -0.025 0.001 0.028 1 0.194

** 

-

0.141

* 

-

0.138

* 

-0.059 0.714

** 

ROA 0.123

* 

0.173

** 

0.154

** 

0.194

** 

1 -0.025 -0.034 0.699** 0.573

** 

Risk -0.027 -0.039 0.357

** 

-

0.141

* 

-0.025 1 0.162

** 

0.065 -0.109 

Storlek 0.478

** 

0.413

** 

0.092 -

0.138

* 

-0.034 0.162

** 

1 -0.107 -

0.148

** 

Investeringsg

rad 

-0.106 -0.053 0.040 -0.059 0.699

** 

0.065 -0.107 1 0.298

** 

OCF -0.084 0.008 0.132

* 

0.714

** 

0.573

** 

-0.109 -

0.148

** 

0.298** 1 

Tabell 5. Korrelationsmatris. * Korrelationen är signifikant vid 0.05 nivån (2-tailed) ** Korrelationen är 

signifikant vid 0.01 nivån (2-tailed). Tabellen visar korrelationen mellan variablerna på signifikansnivån 0,05 och 

0,01. 

 

Det viktigaste att se i korrelationsmatrisen var om det uppstod korrelation mellan de 

oberoende variablerna för att undvika det vi beskrivit i metodkapitlet som 

multikollinearitet. Det kritiska värdet är enligt Djurfeldt (2009c) 0,7-0,8, vilket 

korrelationen mellan E-score och S-score uppvisar och därmed kan påverka 

regressionernas förklaringsgrad. För att granska så detta inte orsakar multikollinearitet 

har en kollinearitetsdiagnos genomförts för att kontrollera så de oberoende variablernas 

VIF-värde understiger kritiska nivån 2,5 och att toleransnivån överstiger kritiska nivån 

0,5 (Djurfeldt, 2009c). Kollinearitetsdiagnosen visar att VIF-värdet understiger 2,5 då 

det högsta uppmäts till 1,034 och att toleransnivån överstiger 0,5 då det lägsta uppmäts 

till 0,967 vilket tyder på att det inte existerar multikollinearitet. 
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4.2.2 Heteroskedasticitet och icke-normalfördelade residualer  

I korrelationsanalysen kontrollerades det för multikollinearitet, det som kvarstår att 

kontrollera för denna studie är således felkällorna heteroskedasticitet och icke-

normalfördelade residualer. Heteroskedasticitet påverkas som tidigare nämnt av 

avvikare som har en residual med tre eller fler standardavvikelser från variabelns 

medelvärde (Djurfeldt, 2009a). Test för att kontrollera heteroskedasticitet i denna studie 

har genomförts på två sätt med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Först har vi 

undersökt om det finns några avvikare, om några variabler har en residual med tre eller 

fler standardavvikelser från medelvärdet. Detta har gjorts genom att framställa en 

scatterplot där inte några avvikare kunde upptäckas. För att vara helt säkra genomförde 

vi även ett Cook’s D-test vilket inte heller visade några avvikare som skulle ha någon 

påverkan på resultatet. Gränsen för Cook’s D är som tidigare nämnt enligt Stevens 

(1984) 1 men att man måste vara uppmärksam för värden som ligger betydligt högre än 

övriga. I vår undersökning uppstod det inte några sådana och vi kan därför betrakta att 

felkällan heteroskedasticitet inte kommer påverka vår undersökning. Genom att 

undersöka om det existerar några avvikare har vi även kontrollerat för felkällan icke-

normalfördelade residualer, vilket det inte gör och därmed kommer det inte påverka vår 

undersökning. 

4.2.3 Regressionsanalys CSR-dimensionen miljö 

I tabell 6 visas resultatet för regressionsanalysen mellan Thomson Reuters E-score och 

de beroende variablerna, Tobin’s Q och ROA. Analysen testar studiens första hypotes, 

om det finns ett positivt samband mellan miljödimensionen och finansiell prestation. 

Vad gäller sambandet mellan Tobin’s Q och E-score visar resultatet på ett positivt 

samband då lutningskoefficienten är 187,4318, vilket betyder att ju högre E-score desto 

högre blir Tobin’s Q. Däremot så visar resultatet ingen antydan på någon relation 

mellan ROA och E-score där lutningskoefficienten är 0,0003947. Vi kan däremot inte 

med säkerhet förklara dessa samband då Tobin’s Q och ROA för E-score är p > 0,05. Vi 

finner inget stöd för vår första hypotes och kan inte dra någon slutsats om vilket 

samband som finns mellan E-score och finansiell prestation för kontroversiella 

branscher mellan åren 2011 och 2015.  

 

Kontrollvariablerna investeringsgrad och OCF är signifikant p < 0,001 i modell 2. En 

ökning i företagets investeringsgrad och operativa kassaflöde ökar ROA. Vad gäller de 

andra kontrollvariablerna i modell 1 och 2 kan vi inte avgöra om de påverkar Tobin’s Q 
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och ROA då p > 0,05. Det är även betydelsefullt att beakta R2 som representerar hur stor 

del av variansen i de beroende variablerna kan förklaras av regressionens oberoende 

variabel. Vi har redogjort för tre olika R2. R2 within förklarar variationen mellan 

tidsperioderna oberoende av företagen, R2 between förklarar variationen mellan 

företagen oberoende av tiden och R2 overall förklarar den totala variationen för 

variablerna med hänsyn till både tidsperiod och företag. Då vi är intresserade av den 

totala variationen är det R2 overall som är mest intressant för oss. R2 overall för modell 

1 uppgår till 0,92 procent medan den för modell 2 uppgår till 54,73 procent. Detta 

innebär att 54,73 procent av variansen i ROA kan förklaras av regressionens oberoende 

variabler vilket är betydligt högre än för modell 1.  

 

Variabler  Modell 1 Modell 2 

Beroende  Tobin’s Q ROA 

   

Oberoende   

- Escore 187.4318 (281.1333) 0.0003947 (0.000393) 

   

Kontrollvariabler   

- Risk -39564.46 (38446.56) 0.0098673 (0.0414371) 

- Storlek -0.0003425 (0.0005312) 4.04e-10 (8.79e-10) 

- Investeringsgrad -108969.3 (185190) 0.6264648* (0.1235684) 

- OCF 4351.375 (77147.68) 0.7653489* (0.0617859) 

   

R2 within   0.0029 0.3267 

   

R2 between 0.0353 0.5883 

   

R2 overall  0.0092 0.5473 

   

N 63 63 

Tabell 6. Regressionsanalys miljödimensionen. * p < 0,001 ** p < 0,05 *** p < 0,1. Oberoende variabler, 

kontrollvariabler samt R2 within, R2 between, R2 overall och antal (N). Modell 1 representerar Tobin’s Q som 

beroende variabel och E-score som oberoende variabel. Modell 2 representerar ROA som beroende variabel och E-

score som oberoende variabel.  
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4.2.4 Regressionsanalys CSR-dimensionen social 

Tabell 7 visar resultatet som testar studiens andra hypotes, om det finns ett positivt 

samband mellan den sociala dimensionen och finansiell prestation. För att testa studiens 

andra hypotes har vi testat Thomson Reuters S-score mot Tobin’s Q och ROA. 

Resultatet visar ett signifikant positivt samband mellan analysens oberoende variabel, S-

score, och Tobin’s Q. Dock är R2 overall endast 1,34 procent vilket innebär att det finns 

andra variabler som påverkar relationen mellan S-score och Tobin’s Q. Resultatet visar 

på ett mycket svagt positivt samband mellan S-score och ROA då lutningskoefficienten 

endast uppgår till 0,0004393. R2 overall för modell 2 uppgår till 54,30 procent, 

regressionens oberoende variabler kan förklara mer än hälften av variansen i ROA.  

 

Vi kan inte finna stöd för vår hypotes inom signifikansnivå p < 0,05 men däremot inom 

signifikansnivå p < 0,1. Modellens p-värden för S-score och finansiell prestation är på 

0,0945 respektive 0,094 vilket gör att för en signifikansnivå p < 0,1 finner vi stöd för 

vår andra hypotes. Kontrollvariablerna investeringsgrad och OCF visar även i denna 

regression en positiv association till ROA inom signifikansnivå p < 0,001.  

 

Variabler  Modell 1 Modell 2 

Beroende  Tobin’s Q ROA 

   

Oberoende   

- S-score 351.933*** (267.8149) 0.0004393*** (0.0003338) 

   

Kontrollvariabler   

- Risk -37774.08 (37851.63) 0.0098468 (0.0411526) 

- Storlek -0.000448 (0.0005067) 4.10e-10 (8.64e-10) 

- Investeringsgrad -87080.77 (181475.1) 0.6146506* (0.1226677) 

- OCF 5021.078 (75019.01) 0.764812* (0.061424) 

   

R2 within 0.0010 0.3277 

   

R2 between 0.0648 0.5812 

   

R2 overall 0.0134 0.5430 

   

N 63 63 

Tabell 7. Regressionsanalys den sociala dimensionen. * p < 0,001 ** p < 0,05 *** p < 0,1. Oberoende variabler, 

kontrollvariabler samt R2 within, R2 between, R2 overall och antal (N). Modell 1 representerar Tobin’s Q som 

beroende variabel och S-score som oberoende variabel. Modell 2 representerar ROA som beroende variabel och S-

score som oberoende variabel.  
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4.2.5 Regressionsanalys CSR-dimensionen företagsstyrning 

I tabell 8 presenteras resultatet för den tredje regressionsanalysen mellan 

företagsstyrningsdimensionen och Tobin’s Q samt ROA vilket testar vår tredje hypotes. 

Företagsstyrningsdimensionen representerar Thomson Reuters G-score. Modell 1 som 

representerar Tobin’s Q visar på ett signifikant negativt samband mellan G-score och 

Tobin’s Q. Lutningskoefficienten är -364,292 vilket innebär att en ökning i G-score 

minskar Tobin’s Q. Sambandet mellan G-score och ROA kan inte fastställas, då ROA 

signifikansnivå p > 0,05. R2 overall fortsätter vara låg för modell 1, det finns andra 

variabler som påverkar sambandet mellan företagsstyrningsdimensionen och Tobin’s Q. 

Däremot är förklaringsgraden i modell 2 högre där R2 overall uppgår till 51,56 procent.  

 

Vi finner inget stöd för vår tredje hypotes. Dock kan vi på signifikansnivå p < 0,1 

förklara sambandet mellan G-score och Tobin’s Q som negativ. Som i studiens tidigare 

regressioner är de flesta kontrollvariabler insignifikanta, p > 0,05. Men 

kontrollvariablerna investeringsgrad och OCF är åter igen signifikanta p < 0,001 i 

modell 2. Investeringsgrad och OCF har en positiv association med ROA.  

 

Variabler  Modell 1 Modell 2 

Beroende    

 Tobin’s Q ROA 

   

Oberoende   

- G-score -364.292*** (270.4554) 3.89e-06 (0.000373) 

   

Kontrollvariabler   

- Risk -21935.62 (40656.12) 0.0116639 (0.0410101) 

- Storlek -0.0001557 (0.0004637) 6.20e-10 (8.58e-10) 

- Investeringsgrad -170552.1 (178257.9) 0.5724476* (0.121576) 

- OCF 3257.465 (74843.4) 0.7514676* (0.0608479) 

   

R2 within  0.0010 0.3348 

   

R2 between   0.0693 0.5515 

   

R2 overall  0.0137 0.5156 

   

N 63 63 

Tabell 8. Regressionsanalys företagsstyrningsdimensionen. * p < 0,001** p < 0,05 *** p < 0,1. Oberoende 

variabler, kontrollvariabler samt R2 within, R2 between, R2 overall och antal (N). Modell 1 representerar Tobin’s Q 

som beroende variabel och G-score som oberoende variabel. Modell 2 representerar ROA som beroende variabel 

och G-score som oberoende variabel. 
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5. Diskussion 
I följande avsnitt kommer vi analysera resultatet från våra regressioner genom att 

återkoppla till de teorier som presenterades tidigare men kommer även väga in våra 

egna reflektioner. Vi kommer även diskutera den slutsats vi kan dra från analysen och 

studiens bidrag. Fortsättningsvis kommer styrkor och svagheter diskuteras som sedan 

följs upp av förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Diskussion av resultatet 
De grundläggande frågeställningarna i denna studie är huruvida företag i kontroversiella 

branscher har något finansiellt att vinna på att engagera sig i CSR och ifall det existerar 

någon skillnad mellan finansiell prestation hos de olika beståndsdelarna av CSR. 

Studien grundar sig på ytterligare en frågeställning som fokuserar på om företag i 

kontroversiella branscher kan engagera sig inom CSR-dimensionerna utöver den som 

kompenserar för den skada de orsakar och skapa en positiv effekt på den finansiella 

prestationen. Forskningen angående sambandet mellan CSR och finansiell prestation 

har pågått i årtionden och det har ännu inte konstaterats vilket samband detta är (Seo et 

al., 2015; Lioui & Sharma, 2012; Aras et al., 2010), är det positivt, negativt eller 

neutralt? Forskning angående sambandet har genomförts till störst del på andra 

branscher än kontroversiella enligt Cai et al. (2012) och i sin studie har de undersökt 

huruvida CSR i sin helhet påverkar finansiell prestation i kontroversiella branscher. Cai 

et al. (2012) har inkluderat flertalet branscher som kontroversiella, bland annat spel, 

tobak, alkohol, olja, vapen och bioteknik. Som förklarat av Coombs (2017), Byrne 

(2010) samt Waller et al. (2005) spelar flertalet anledningar in för vad som klassas som 

kontroversiella branscher men de vanligaste är ändå alkohol, spel och tobak vilket gjort 

att vi valt att avgränsa oss till dessa branscher i vår undersökning. 

 

Företag inom kontroversiella branscher har annorlunda premisser jämfört med andra 

branscher vilket gör att dessa är särskilt intressanta avseende CSR-engagemang. Hong 

och Kacperczyk (2009) har i sin forskning sett att de flesta institutioner väljer att inte 

investera i kontroversiella branscher, vilket i längden påverkar företags finansiella 

prestation genom att investeringarna i dessa sjunker och de måste låna kapital. 

Ekonomiprofessorn Lars Hassel menar i likhet med detta att aktier i kontroversiella 

branscher undviks av institutioner i synnerhet och då dessa utgör 90 procent av 

omsättningen på finansmarknaden (Öhrbom, 2017) påverkar det företagets finansiella 

prestation avsevärt. Är det då onödigt för företag inom kontroversiella branscher att 
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arbeta med CSR? Forskning tyder på att CSR kan skapa legitimitet för företagen och att 

företag genom ett CSR-engagemang kan undvika högre skatter (Babor & Robaina, 

2013; Cowie et al., 2014) vilket annars skulle skapa högre kostnader för företaget. CSR-

engagemang kan även betraktas som att företag inom kontroversiella branscher 

kompenserar för sina omoraliska och skadliga produkter eller tjänster, att samhället får 

en bättre uppfattning om företagen och att företagen får ett bättre rykte (Yoon et al., 

2006; Jones et al., 2013). Detta kan då göra att intressenter väljer att investera i de 

företag som arbetar med CSR framför de som inte gör det, vilket kommer öka den 

finansiella prestationen för företagen. Utifrån intressent-, legitimitets- och neoklassiska 

teorin samt tidigare forskning angående sambandet kommer vi i följande delkapitel 

diskutera våra tre hypoteser för denna studie i samband med resultaten vi fått avseende 

regressionsanalyserna. 

5.1.1 Diskussion av resultatet i miljödimensionen 

Första hypotesen för denna studie lyder: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan finansiell prestation och CSR-engagemang 

inom miljödimensionen i kontroversiella branscher. 

 

I vår regressionsanalys fann vi att koefficienten påvisar ett positivt samband mellan 

Tobin’s Q och E-score för åren mellan 2011-2015. Men med tanke på regressionens 

låga förklaringsgrad, 0,92 procent, påverkas sambandet av något annat än just E-score 

eller de kontrollvariabler vi valt ut. Vi fann för vår andra modell, ROA, att koefficienten 

påvisade ett synnerligen svagt positivt förhållande med E-score. Här uppgår däremot 

förklaringsgraden till 54,73 procent, vilket innebär att regressionens oberoende variabler 

förklarar mer än hälften av variansen i ROA. Då p > 0,05 för både Tobin’s Q och ROA 

är sambandet inte signifikant vilket därmed visar att vi inte kan säkerställa något 

samband mellan E-score och finansiell prestation mellan åren 2011 och 2015. Därmed 

finner vi inget stöd för vår första hypotes. 

 

Faktumet att det saknas ett samband kan förklaras av flertalet olika anledningar. Aras et 

al. (2010) har i sin studie funnit ett icke-existerande samband men då mellan CSR som 

helhet och finansiell prestation. De menar att frånvaron av ett samband kan grundas i 

flera olika orsaker men att det inte finns någon möjlighet att fastställa vilken av dem 

som är avgörande. För denna diskussion ska vi ta upp de orsaker vi tror kan vara 
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grundläggande för att det saknas ett signifikant samband mellan miljödimensionen och 

finansiell prestation. 

 

Den första orsaken anser vi kan grundas i problem med mätningen av 

miljödimensionen. Tidigare forskning har mätt företags miljöengagemang på varierande 

tillvägagångssätt, där Horváthová (2010) funnit över 20 olika sätt att mäta 

miljöengagemang på. Det finns alltså inget allmänt accepterat mått för 

miljöengagemang på samma sätt som det inte heller finns något för totalt CSR-

engagemang (Aras et al., 2010; Barnea & Rubin, 2010; Malik, 2014). Det finns en 

möjlighet att vi hade fått ett annorlunda och signifikant resultat om vi använt ett 

annorlunda mått för miljödimensionen av CSR, men vi anser att med störst sannolikhet 

hade ett annorlunda mått genererat liknande resultat. Tidigare studier har inom 

miljödimensionen funnit ett positivt samband men detta gäller då för andra branscher än 

kontroversiella (Horváthová, 2010; Mahoney & Roberts, 2007). Faktumet att vi inte 

finner något samband mellan miljödimensionen och finansiell prestation misstänker vi 

utifrån tidigare studier inte är ett mätproblem utan att vår studie påverkas av att det är 

kontroversiella branscher som undersöks. 

 

En annan orsak till att vi inte finner något samband kan vara den population vi valt ut 

för vår undersökning. Vi har tidigare nämnt att det är skillnad mellan olika länder, vilka 

branscher som inkluderas i kontroversiella branscher och som klassas som omoraliska 

(Byrne, 2010; Waller et al., 2005). Cai et al. (2012) och Garcia et al. (2017) har i sina 

undersökningar inkluderat branscher som är allmänt kända för att skada miljön, så som 

olja och kärnkraft. Vi kan då tänka oss att de har ett större engagemang i 

miljödimensionen av CSR då det är där de skapar störst skada och därigenom kan 

förbättra sitt rykte (Jo & Na, 2012; Oh et al., 2017; Yoon et al., 2006), vilket därmed 

gör att det visar ett positivt samband mellan miljödimensionen och finansiell prestation. 

Vi har tidigare argumenterat för att tobak påverkar miljön negativt om odlarna skövlar 

skog för att ha plats till att odla tobak samt för att torka den (WHO, 2017). Trots det är 

det ändå folkhälsan som man i första hand tänker på när man diskuterar tobak (Palazzo 

& Richter, 2005; WHO 1999), vilket vi anser kan vara en anledning till att 

tobaksföretagen fokuserar mer på den sociala dimensionen för att kompensera för detta 

istället för att lägga CSR-resurser på miljödimensionen. Samtliga branscher vi 

inkluderat i vår studie påverkar samhället i helhet men har större påverkan på det som 
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klassas som sociala dimensionen än miljödimensionen, främst genom sin påverkan av 

folkhälsan och de kostnader som uppstår (Fogarty, 2009; WHO, 2014; Palazzo & 

Richter, 2005; Yani-de-Soriano et al., 2012). Detta är något vi anser kan vara ytterligare 

en anledning till att vi i vår studie inte funnit något samband mellan miljödimensionen 

och finansiell prestation. 

 

Vi kopplar även diskussionen till E-scorets nivå. Limkriangkrai et al. (2017) menar att 

ett högt E-score leder till ett positivt samband medan ett lågt leder till ett negativt 

samband mellan miljödimensionen och finansiell prestation. I vår studie hade E-score 

ett medelvärde på 53,17 vilket är strax över hälften på skalan 1-100. E-score för de 63 

företag vi studerat mellan åren 2011 och 2015 är med andra ord medelmåttigt, varken 

högt eller lågt, vilket gör att det inte är en överraskning för oss att det inte påvisades 

något samband i vår undersökning. För att få ett positivt samband behöver företagen ett 

högt E-score då detta lockar investerare, vilket således ökar den finansiella prestationen 

(Limkriangkrai et al., 2017). Hassel et al. (2005) påpekar även betydelsen av att arbeta 

med miljödimensionen för att locka investerare men med ett medelvärde på cirka 

hälften av totala möjliga anser vi att möjligheten är stor att investerare väljer företag 

som har högre E-score. Företag inom kontroversiella branscher har från start svårt att 

finna investerare (Hong & Kacperczyk, 2009; Öhrbom, 2017) på grund av deras 

omoraliska produkter eller tjänster. Kombinationen av de branscher dessa företag verkar 

inom i samband med ett i helhet medelmåttigt E-score gör att vi anser att det är mest 

troligt att investerare väljer att investera i företag i andra branscher vilka inte anses som 

kontroversiella. 

5.1.2 Diskussion av resultatet i den sociala dimensionen 

Andra hypotesen för denna studie lyder:  

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan finansiell prestation och CSR-engagemang 

inom den sociala dimensionen i kontroversiella branscher. 

 

Ett positivt samband kan utläsas mellan den sociala dimensionen och finansiell 

prestation. Tobin’s Q och S-score visar på ett signifikant positivt samband medan ROA 

och S-score visar på en svag indikation till ett positivt samband. Sambanden kan inte 

säkerställas på signifikansnivå p < 0,05 men på signifikansnivå p < 0,1. Likt tidigare 

studier (bl.a. Waddock & Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007) som använt 
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signikansnivå p < 0,1 väljer vi också att göra det men med vetskapen om att sambandet 

inte är lika starkt som om det hade varit signifikant vid p < 0,05. Med detta resultat kan 

vi då utläsa att ett engagemang i den sociala dimensionen av kontroversiella branscher 

påverkar finansiell prestation positivt mellan åren 2011 och 2015. Resultatet 

överensstämmer med tidigare studier (bl.a. Mahoney & Roberts, 2007; Velte, 2017) 

som hittat ett positivt samband mellan den sociala dimensionen och finansiell 

prestation. Det är även viktigt att beakta förklaringsgraden då den avgör hur väl vår 

modell fungerar. Eftersom förklaringsgraden är 1,34 respektive 54,30 procent är det 

viktigt att ha i beaktande att det finns andra variabler än de valda som påverkar 

sambandet, främst i modell 1 men även i modell 2. 

  

Engagemang i den sociala dimensionen bidrar till starka konkurrensfördelar som i sin 

tur påverkar företags finansiella prestation vilket kan förklara det positiva sambandet. 

Personalstyrkan, som är en del av den sociala dimensionen, är väsentlig för företags 

prestation vilket Edmans (2011) instämmer om. Personal som är tillfredsställd bidrar 

positivt till företagets prestation samt ett gott företagsrykte vilket är betydelsefullt för 

kontroversiella branscher då de från början är omoraliska och ofta ifrågasatta. Ett gott 

rykte kan även bidra till fler investerare, något kontroversiella branscher har svårt att 

finna på grund av deras omoraliska och skadliga produkter/tjänster enligt Hong och 

Kacperzcyk (2009). De största aktörerna på aktiemarknaden, institutionerna, bojkottar 

investeringar i företag inom kontroversiella branscher just för den anledningen (Hong & 

Kacperzcyk, 2009; Öhrbom, 2017), vilket gör det väsentligt för företag inom 

kontroversiella branscher att möta privata investerares krav för att ha några potentiella 

investerare. Detta leder oss in på en annan förklaring till sambandet. Med förhoppning 

om att kunna locka intressenter vill företag visa att de kompenserar för den skada de 

orsakar samhället och på det sättet skapas en positiv effekt på den finansiella 

prestationen. Som Wang och Qian (2011) menar bidrar företags engagemang i 

välgörenhet till en positiv uppfattning bland intressenter vilket påverkar företagets 

finansiella prestation positivt. Genom att engagera sig i sociala aktiviteter kan företag 

inom kontroversiella branscher arbeta för att kompensera för den skada de orsakar.  

 

Ett engagemang i den sociala dimensionen blir även viktig för företag inom 

kontroversiella branscher för att locka intressenter då sociala normer är en stor del av 

aktiemarknaden (Hong & Kacperczyk, 2009). Genom att arbeta för god arbetsmiljö och 
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produktkvalitet, vilka ingår i den sociala dimensionen, förbättras intressenters 

uppfattning om företaget, vilket är en viktig del då allt fler gör medvetna val idag vid 

investeringar och köp (DiSegni et al., 2015). Qiu et al. (2016) menar även att 

intressenter kan undvika att investera i företag inom kontroversiella branscher då detta 

kan försämra deras sociala rykte. Håller företagen då en god nivå på sitt CSR-

engagemang inom den sociala dimensionen kan det locka dessa investerare, då de kan 

anse att företagen väger upp för den skada de orsakar och därmed inte försämrar 

investerarnas sociala rykte. 

 

Återigen kan vi poängtera att den sociala dimensionen påverkade den finansiella 

prestationen för företag inom alkohol-, tobak- och spelindustrin positivt mellan åren 

2011 och 2015. Med grund för detta kan vi anta att ett engagemang i den sociala 

dimensionen lönar sig bäst för företag som är verksamma i kontroversiella branscher. Vi 

kan anta att det grundar sig i förhållandet mellan den sociala dimensionens 

komponenter och vilka effekter kontroversiella branscher har på samhället och 

människan. Till exempel är spel, alkohol och tobak beroendeframkallande 

produkter/tjänster vilket medför samhället stora kostnader, så som medicinska och 

rättsliga. Men att då engagera sig i de delar som företagen påverkar negativt kan ses av 

intressenter som att de kompenserar för detta vilket förbättrar deras rykte och 

uppfattningen som samhället har av företagen. 

5.1.3 Diskussion av resultatet i företagsstyrningsdimensionen 

Tredje hypotesen för denna studie lyder:  

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan finansiell prestation och CSR-engagemang 

inom företagsstyrningsdimensionen i kontroversiella branscher. 

 

Vad gäller vår tredje hypotes fann vi inget stöd för den. Tobin’s Q visar en 

signifikansnivå p < 0,1 medan ROA är insignifikant. Relationen mellan Tobin’s Q och 

G-score är negativ där lutningskoefficienten är -364,292. Det innebär att när G-score 

ökar så minskar Tobin’s Q avsevärt. Med grund för det finner vi inget stöd för vår tredje 

hypotes som antar ett positivt samband mellan finansiell prestation och 

företagsstyrningsdimensionen men vi kan istället utläsa ett negativt samband på 

signifikansnivå p < 0,1 i vetskap om att det inte är det starkaste sambandet. Detta går i 

linje med den neoklassiska teorin som vi diskuterade tidigare i den teoretiska 
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referensramen som menar att ett CSR-engagemang endast är extra kostnader för ett 

företag. För de 63 företag vi studerat bidrog ett engagemang i 

företagsstyrningsdimensionen under åren 2011 till 2015 till en negativ effekt på företags 

marknadsvärde. Då CSR-aktiviteter medför kostnader för företagen minskar vinsten och 

även utdelningen, vilket gör att investerare väljer att inte investera då de endast är ute 

efter bästa möjliga avkastning enligt McWilliams och Siegel (2001). 

  

Medelvärdet för G-score uppgår till 56,72 vilket är ungefärligt med de andra 

dimensionerna. Företag med högt G-score väljer att fokusera på att emittera sitt egna 

kapital istället för skulder (Limkriangkrai et al., 2017) vilket bidrar till att de företagen 

har bättre möjligheter att ge aktieägarna en bra utdelning till skillnad från de företag 

som måste avsätta pengar till investeringar. Detta leder oss in på den neoklassiska teorin 

då den förespråkar att ledningens syfte endast är att se till aktieägarnas intresse och 

maximera vinsten (Friedman, 1970). Eftersom företag inom kontroversiella branscher 

från början har svårt att finna intressenter på grund av deras produkter och tjänster är det 

troligtvis nödvändigt att de måste ha ett högt G-score, då ett högt G-score bidrar till 

ökad finansiell prestation enligt Limkriangkrai et al. (2017). Eftersom sambandet 

mellan G-score och finansiell prestation nu antar en negativ riktning är G-score inte 

tillräckligt högt för att det ska bidra till ökad finansiell prestation. 

  

Företagsstyrningsdimensionen behandlar CSR som strategi vilket kan vara ett känsligt 

ämne för företag i kontroversiella branscher, då flera diskuterar att CSR i 

kontroversiella branscher kan vara ett försök till att dölja deras sanna karaktär (Palazzo 

& Richter, 2005; Cai et al., 2012). Detta kan vara en orsak till det negativa samband 

som påvisats. Eftersom företag inom kontroversiella branscher från början har ett dåligt 

rykte engagerar de sig i CSR med syftet att kunna ändra detta rykte. Intressenter kan då 

få en uppfattning om att det är ett försök till att dölja företagens sanna karaktär vilket 

ger motsatt effekt och istället hämmar företagens finansiella prestation. 

  

Vi antar i enlighet med våra resultat att ett engagemang i företagsstyrningsdimensionen 

inte lönar sig för kontroversiella branscher. Detta anser vi grundar sig i var 

kontroversiella branscher påverkar mest vilket vi diskuterade i tidigare kapitel angående 

den sociala dimensionen. Företagsstyrningsdimensionen fokuserar bland annat på CSR 

som strategi och att inneha en effektiv styrelse. Om företagen använder CSR som 
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strategi och endast engagerar sig i detta kortsiktigt kommer det orsaka en negativ effekt 

på finansiell prestation (Cai et al., 2012; Wang & Sarkis, 2017; Tang et al., 2012). Ett 

CSR-engagemang kan då orsaka att samhället bildar uppfattningen om att företaget 

endast utnyttjar CSR-aktiviteter som ett verktyg för att framstå bra. Det kan då orsaka 

eländiga effekter som att privata investerare väljer att bojkotta företag i kontroversiella 

branscher på aktiemarknaden. Eftersom institutioner redan idag väljer att förbise aktier i 

sådana företag är de privata aktörerna mycket betydelsefulla för dess finansiella 

prestation.  

 

5.2 Studiens slutsats och bidrag  
Syftet med denna studie är att belysa vilken eller vilka av CSR-dimensionerna miljö, 

social och företagsstyrning som skapar störst effekt för företag inom kontroversiella 

branscher angående den finansiella prestationen. Under åren 2011 till 2015 bidrog ett 

engagemang i den sociala dimensionen till ökad finansiell prestation medan ett 

engagemang i företagsstyrningsdimensionen påverkade företagens marknadsvärde 

negativt. Sambandet mellan miljödimensionen och finansiell prestation antog, likt den 

sociala dimensionen och finansiell prestation, ett positivt samband. Dock kan vi inte 

säkerställa det sambandet då signifikansnivån var p > 0,05. Så med detta resultat finner 

vi endast stöd för vår andra hypotes inom signifikansnivå p < 0,1 som även tidigare 

studier använt (bl.a. Waddock & Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007). På denna 

signifikansnivå kan vi även förkasta vår tredje hypotes. 

  

Både intressent- och den neoklassiska teorin blev aktuella att diskutera då vi fann både 

ett positivt och ett negativt samband. Den neoklassiska teorin kan upplevas som 

omodern i och med människors ökade medvetenhet men teorin passar mycket bra till att 

förklara det negativa sambandet mellan företagsstyrningsdimensionen och finansiell 

prestation i kontroversiella branscher, eftersom de utmärker sig jämfört med andra 

branscher. Som Hong och Kacperzcyk (2009) menar bortser investerare från sociala 

normer när de investerar i kontroversiella branscher, de investerar i dessa med vetskap 

om dess skadliga påverkan på samhället. De investerar då troligtvis endast med fokus på 

utdelning och är inte intresserade av att företagen ska ta något socialt ansvar. Om 

ledningen då beslutar sig för att engagera sig i CSR-aktiviteter, ökar kostnaderna vilket 

minskar vinsten och investerarna får ut mindre vid en utdelning (Friedman, 1970). När 

utdelningen inte blir som investerarna förväntat sig på grund av mindre vinst kan en 
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kostnad som inte genererar någon vinst ses som onödig av investerare. När detta sker 

kan de anse att ledningen inte fokuserar på företagets huvudsakliga syfte, vilket är att 

generera vinst och därmed utdelning. Till följd av detta kommer investerare i 

fortsättningen inte investera i de företagen längre. Detta går i linje med den neoklassiska 

teorin (Friedman, 1970). 

 

Eftersom ett engagemang i den sociala dimensionen lönade sig bäst mellan åren 2011 

och 2015 kan det antas att det är den dimension som företag i kontroversiella branscher 

borde fokusera på för att både kunna öka sin finansiella prestation och engagera sig i 

CSR. Genom att engagera sig i den sociala dimensionen kan företag i kontroversiella 

branscher bli en attraktiv arbetsgivare, hålla så hög produktkvalitet som möjligt samt 

etablera ett gott rykte vilket bidrar till hållbara konkurrensfördelar. Den största 

anledningen till att de engagerar sig i den sociala dimensionen anser vi har samhörighet 

med att det är inom den dimensionen företag inom kontroversiella branscher skapar 

störst skada. Flertalet studier ser på det som att företag inom kontroversiella branscher 

bör koncentrera sitt CSR-engagemang på aktiviteter som kompenserar för de skador 

som dess produkter eller tjänster orsakar (Yani-de-Soriano et al., 2012; Palazzo & 

Richter, 2005; Lindorff et al., 2012). Då kontroversiella branscher orsakar störst skada 

inom den sociala dimensionen är det föga förvånande att det är inom den som det finns 

ett positivt samband med finansiell prestation, då det enligt tidigare forskning bör vara 

den som företagen engagerar sig mest inom. Även Deegan och Unerman (2011) tar upp 

att företag, oavsett bransch, bör koncentrera sitt CSR-engagemang på aktiviteter som 

kompenserar för den skada de orsakar för att kunna locka investerare och tillfredsställa 

sina intressenter. Vid spekulationer för framtiden, utifrån det resultat vi funnit för åren 

2011 till 2015, bör företag inom kontroversiella branscher fortsätta sitt engagemang 

inom den sociala dimensionen för att det ska bibehålla ett positivt samband med 

finansiell prestation. 

 

Våra resultat tyder på att företag inom kontroversiella branscher vill ta ett socialt ansvar 

inom den dimensionen de orsakar skada genom sina produkter och tjänster. Däremot 

tyder våra resultat på att företag inom kontroversiella branscher inte ska fokusera sitt 

CSR-engagemang inom dimensionerna företagsstyrning och miljö, vilket kan ses som 

att de inte fokuserar på aktiviteter som gynnar samhället utöver i den dimension de 

skapar störst skada. Det kan finnas flera orsaker till detta. Vi spekulerar i att en 
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anledning till detta är att de först och främst behöver kompensera för den skada de 

orsakar och därmed kan sakna resurser för att arbeta med övriga dimensioner av CSR. 

Det kan också vara så att företagen har kommunicerat med sina intressenter för att se 

vilka CSR-aktiviteter de värdesätter, vilket Deegan och Unerman (2011) poängterar är 

viktigt, och att den sociala dimensionen är viktigare för dem än miljö- och 

företagsstyrningsdimensionen. Tidigare forskning har även visat på att ett kortsiktigt 

CSR-engagemang har ett negativt samband med finansiell prestation (bl.a. Wang & 

Bansal, 2012; DiSegni et al., 2015). Vi spekulerar i att det finns en möjlighet att 

kontroversiella branscher först och främst engagerar sig i CSR-aktiviteter inom den 

dimensionen som kompenserar för den skada de orsakar, sedan övriga aktiviteter som 

kan gynna samhället. För vår undersökning mellan 2011-2015 kan det vara så att de är i 

uppstarten av att engagera sig i CSR-aktiviteter inom företagsstyrnings- och 

miljödimensionen vilket orsakar att vi inte ser ett signifikant positivt samband mellan 

dessa. 

 

Studien ger både teoretiska och praktiska bidrag. Vi kommer börja med en genomgång 

av det teoretiska bidrag vår studie ger till forskningen. I första hand bidrar vi med en 

studie som hjälper till att fylla det gap som existerar i forskningen angående den 

påverkan som miljö-, sociala och företagsstyrningsdimensionen har på den finansiella 

prestationen i kontroversiella branscher. Tidigare studier (Limkriangkrai et al., 2017; 

Qiu et al., 2016; Weber, 2014) har sett på vilken effekt varje dimension har för hela 

marknaden, men eftersom kontroversiella branscher skiljer sig åt så pass mycket från 

andra branscher anser vi likt Palazzo och Richter (2005) att det inte går att dra 

paralleller. Vår studie bidrar med att visa att kontroversiella branschers sociala ansvar 

delvis har ett positivt samband med finansiell prestation, något som är motsägande från 

studien av Cai et al. (2012) som fann ett positivt samband mellan CSR i helhet och 

Tobin’s Q i kontroversiella branscher. Vi ser vår studie som ett viktigt bidrag då ett 

sammanslaget betyg för samtliga beståndsdelar kan vara missvisande eftersom CSR är 

ett omfattande begrepp och som vår studie visar så kan varje del för sig generera olika 

resultat. Ett sammanslaget betyg och analys av detta anser vi då kan ge ett felaktigt 

resultat. I likhet med Feng et al. (2017) är studier liknande vår egen och andra (bl.a. 

Limkriangkrai et al., 2017; Garcia et al., 2017) som studerar varje dimension enskilt 

viktig för forskningen om sambandet mellan CSR och finansiell prestation. 
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Vår studie har en teoretisk karaktär men det finns även praktiska bidrag med vår studie. 

Det främsta praktiska bidraget består av att kunna ge incitament till vilka CSR-

aktiviteter som genererar störst finansiell prestation och därmed är mest lönsamt för 

kontroversiella branscher att engagera sig i. För de företag vi studerade för åren 2011-

2015 lönar sig ett engagemang i den sociala dimensionen bäst medan ett engagemang i 

företagsstyrningsdimensionen istället påverkar företags finansiella prestation negativt. 

Däremot finns det möjlighet att ett långsiktigt engagemang i samtliga dimensioner 

skulle generera ett positivt samband, men detta är endast spekulationer utifrån tidigare 

studier vilka funnit ett sådant resultat (Wang & Bansal, 2012; DiSegni et al., 2015). 

Kontroversiella branscher har nämnts tidigare som branscher som bör engagera sig i 

CSR-aktiviteter för att undvika skattehöjningar och regleringar för sina produkter och 

tjänster (Lindgreen et al., 2012). Vår studie kan således även bidra praktiskt som 

underlag för beslutsfattare för att se vilka regleringar som kan vara aktuella för den 

typen av företag och inte införa regleringar som företagen redan arbetar under frivilligt. 

 

5.3 Studiens styrkor och begränsningar 
 

Styrkor Svagheter 

Både marknads- och redovisningsbaserat 

mått för finansiell prestation 

Annorlunda mått för finansiell prestation 

 

ESG som mått för CSR  Annorlunda mätning av CSR 

Urval Population 

Sekundärdata Tidsbegränsning 

Tabell 9. Studiens styrkor och svagheter. Tabellen visar de svagheter studien innehar och de styrkor som skapas 

genom att motverka svagheterna. 

 

För vårt avsnitt med studiens styrkor och svagheter kommer vi diskutera hur de 

svagheter som finns med vår studie ser ut och hur vi försökt motverka dessa med de 

styrkor den består av, listat i tabell 9. Den första styrkan i vår studie består av våra mått, 

specifikt måtten vi använder för finansiell prestation. Denna studie använder sig av både 

Tobin’s Q som är ett marknadsbaserat mått och ROA som är ett redovisningsbaserat 

mått. Genom att använda Tobin’s Q ser vi på ett mått som blickar framåt medan ROA är 

ett mått som blickar bakåt i tiden (Seo et al., 2015) och på det sättet får vi en bättre 

helhetsbild om hur ESG-dimensionerna påverkar den finansiella prestationen. 
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Ytterligare en fördel är att vi får inblick i både den externa och interna finansiella 

prestationen. 

 

Flera studier har använt sig av mått som är antingen endast marknads- eller 

redovisningsbaserade (Cai et al., 2012; Weber, 2014; Horváthová, 2012). Genom att 

utforska dessa studier kom vi fram till att det som skulle ge vår studie mest tillförlitliga 

resultat är att använda båda varianter av mått. Seo et al. (2015) har i sin studie använt 

både Tobin’s Q och ROA. Författarna har i sin studie använt sig av ROA med 

motivationen att det är ett vanligt förekommande mått i tidigare studier, och de menar 

därmed att man genom att använda samma mått som tidigare kan jämföra sina egna 

resultat med dessa. Seo et al. (2015) har inkluderat Tobin’s Q av just den anledningen vi 

nämnde innan, på grund av att ROA endast blickar bakåt men även för att ROA 

påverkas av redovisningspraxis. Då Tobin’s Q inte påverkas av detta och blickar framåt 

anser även Seo et al. (2015) att det kommer ge ett bättre helhetsintryck av den 

finansiella prestationen. Även Velte (2017) använder ROA och Tobin’s Q som mått för 

finansiell prestation med den enkla förklaringen att det är dessa tidigare studier använt. 

Författaren påstår att ROA är det mått som är mest känt för att mäta finansiell prestation 

samt i enlighet med Seo et al. (2015), att måttet påverkas av redovisningsbeslut. Av 

samma anledning som Seo et al. (2015) använder Tobin’s Q använder sig även Velte 

(2017) av det. Med stöd av detta känner vi oss trygga och ser en styrka i att vi använt 

både ROA och Tobin’s Q som mått för finansiell prestation till skillnad från de som 

endast använt marknadsmässiga eller redovisningsmässiga mått.  

 

Det finns de studier som använt sig av andra mått än oss för att mäta finansiell 

prestation. Orlitzky et al. (2003) har i sin studie funnit att det är vanligast att studier som 

undersöker sambandet mellan CSR och finansiell prestation utgår från antingen 

marknadsbaserade och/eller redovisningsbaserade mått eller från enkätsvar. Det 

marknadsbaserade måttet vi använder i studien består av Tobin’s Q. Orlitzky et al. 

(2003) har funnit att det är stor variation mellan vilka mått studier använder som 

redovisningsbaserade mått. De som är vanligast förekommande är enligt Orlitzky et al. 

(2003) bland annat ROA men även return on equity, ROE. Horváthová (2012) använder 

sig av måttet ROE i sin studie då hon menar att ROE är det vanligaste måttet för att 

indikera företags vinst och avkastning till aktieägare men även för att det ger en bra 

inblick i den totala lönsamheten för företag. Horváthová (2012) argumenterar även för 
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att redovisningsbaserade mått är bättre förutsägare av CSR än de som är 

marknadsbaserade. Vi anser att det är tydligt framkommande att Horváthová (2012) såg 

ett antingen eller förhållande, att hon var tvungen att välja antingen ett marknadsbaserat 

mått eller ett redovisningsbaserat. Hade vi använt ROE som redovisningsbaserat mått är 

det möjligt att vi hade fått ett annorlunda resultat. Vi avgjorde att vi inte behövde två 

redovisningsbaserade mått i vår studie och valde ROA då vi upplever att det är oftare 

förekommande i tidigare studier.  

 

En annan svaghet med denna studie grundas i problem med mätningen av CSR. Det 

finns inget allmänt accepterat mått för CSR (Aras et al., 2010; Barnea & Rubin, 2010; 

Malik, 2014) vilket gör att det uppstår problem med att mäta och utföra studier i ämnet. 

De olika tillvägagångssätten som existerar för att genomföra mätning av CSR på är 

enligt Aras et al. (2010) samt McWilliams och Siegel (2001) anledningen till att studier 

genererar olika resultat, trots att forskning angående CSR har pågått i årtionden (Barnea 

& Rubin, 2010). Cai et al. (2012) använder sig av ett CSR-index där de utgår från de 

styrkor och svagheter företag i kontroversiella branscher besitter inom fem dimensioner 

för att sedan se på hur detta påverkar marknadsvärdet. Aupperle et al. (1985) påpekar 

problemet med att kunna jämföra sina egna resultat med andras i de fall man utvecklar 

ett eget CSR-mått istället för att använda ett som redan är känt i litteraturen men även 

att det försvårar analysen av resultaten.  

 

Denna studie har använt ESG-betyg som mått på CSR. En stor fördel med att använda 

ESG som mått för att belysa olika beståndsdelar av CSR är att detta är sammanställt och 

betygsatt av experter. Det gör att vi enkelt kan se de olika betygen som företagen har 

och sammanställa detta för vår undersökning. Vi har flera gånger tagit upp att tidigare 

studier använt ESG för att mäta CSR (Limkriangkrai et al., 2017; Weber, 2014). Vi 

valde även måttet då det är uppbyggt i delar som inkluderar ett totalt CSR-engagemang 

genom de tre dimensionerna miljö, social och företagsstyrning. ESG-måttet för CSR är 

designat för att belysa företags CSR-engagemang på ett transparent och objektivt 

tillvägagångssätt (Thomson Reuters, 2017). Det faktum att 6500 företag över hela 

världen har ett ESG-betyg och att det finns tillgängligt så långt bak som 2002 gjorde att 

vi ansåg det var ett bra sätt att mäta CSR på i en longitudinell studie. Faktumet att ESG 

mäts i procent och går att se för vardera dimension för sig (Thomson Reuters, 2017) gör 
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det enkelt för oss att kunna jämföra och undersöka betygen för företagen och tolka våra 

resultat. 

 

Ytterligare en svaghet i vår studie består av andelen företag som innehar ett ESG-betyg 

jämfört med det totala antalet företag som verkar inom de kontroversiella branscherna 

alkohol, tobak och spel. En minskning från över 5000 till 112 företag är ett stort bortfall 

och problem med generalisering kan uppstå (Eliasson, 2013). Som vi beskrivit i 

metoden minskar antalet företag till 63 då det endast är dessa som har ett fullständigt 

ESG-betyg och fullständig finansiell information för åren 2011-2015. Hade vi använt ett 

annorlunda mått för CSR eller om vi utformat ett eget CSR-index är det möjligt att vi 

hade kunnat få med en större andel av de över 5000 kontroversiella företagen. Studien 

hade då haft en högre extern validitet och resultatet hade kunnat generaliseras med 

större säkerhet (Eliasson, 2013). Det är också möjligt att vi kunde ha ökat populationen 

genom att leta i fler databaser, ett problem även Tang et al. (2012) tagit upp. Hade vi 

sökt i flera databaser finns det möjlighet att vi funnit fler företag inom kontroversiella 

branscher som haft ett ESG-betyg mellan 2011-2015. Vi ansåg dock att andra databaser 

hade hämmat oss då dessa hade en geografisk begränsning och vår studie avser hela 

världen, vilket hade försämrat generaliserbarheten. 

 

En styrka i vår studie är att vi efter bortfall kunde använda resterande del av 

populationen som urval. Detta ger en bättre helhetsbild och möjligheten att kunna 

generalisera våra resultat från de 63 företagen till de 112 som populationen består av 

(Eliasson, 2013). Även Eggeby och Söderberg (1999) påpekar att det är viktigt för en 

studies generaliserbarhet att låta alla företag ha en chans att komma med i urvalet vilken 

då blir väldigt stark i vår studie när den totala möjliga populationen är med. 

 

I vår studie har vi för datainsamling använt oss av sekundärkällor. Det finns ett flertal 

fördelar med att använda sekundärdata enligt Bryman och Bell (2013) så länge de tolkas 

korrekt. Bryman och Bell (2013) påpekar att en fördel med sekundärdata är att forskaren 

sparar både tid och pengar, vilket annars är nödvändigt vid insamling av primärdata. De 

påpekar även att det är en stor fördel just för studenter då det ofta varken finns 

ekonomiska resurser eller tiden för att samla in tillräckligt med data för en 

undersökning. Att samla in all data vi behövt till vår studie på egen hand hade inte varit 

genomförbart då vi genomfört en omfattande undersökning geografiskt och tidsmässigt 
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sett. Genom att använda data ur databaserna Thomson Reuters Datastream och 

Thomson Reuters Eikon känner vi oss säkra på att de data vi använt håller hög kvalitet 

då de, som vi nämnt tidigare i detta avsnitt, samlats in och analyserats av experter 

(Thomson Reuters, 2017). 

  

Användande av primärdata gör att en studie kan generera högre validitet (Bryman & 

Bell, 2013; Eliasson, 2013; Patel & Davidson, 2011). Primärdata är sådan data som 

forskarna samlar in själva, oftast genom enkäter eller intervjuer (Eliasson, 2013). 

Genom att göra detta kan forskaren ställa frågor som är relevanta för sin egen studie och 

på det viset kan forskarna undvika att den information de använder feltolkas vilket leder 

till ett felaktigt resultat (Bryman & Bell, 2013). En annan fördel med primärdata är 

enligt Eliasson (2013) att forskarna blir bekanta med materialet på ett annat sätt än om 

de skulle använda sekundärdata. Genom att forska och läsa på om de begrepp vi 

använder i denna studie skapar vi oss en förståelse för det material vi har samlat in, trots 

att det är sekundärdata. De data vi använt oss av för kontrollvariabler och finansiell 

prestation är inte insamlade i ett speciellt syfte vilket gör att vi undviker att missuppfatta 

eller feltolka data, något som annars är en stor risk med sekundärdata enligt Eliasson 

(2013) och Patel och Davidson (2011). Detta undviker vi även genom den tydliga 

förklaring som Thomson Reuters ger av ESG-måttet samt att det är insamlat för att mäta 

just det vi vill i vår studie. Vi hade inte haft möjlighet att själva samla in de data som är 

nödvändig för att genomföra vår studie då vi har en tidspress och naturligt blir då att 

använda sekundärdata, något som flera forskare som utfört liknande studier använt (bl.a. 

Limkriangkrai et al., 2017; Weber, 2014, Cai et al., 2012). 

 

5.4 Förslag till vidare forskning  
Under tiden som vi arbetat med vår studie har idéer om hur man skulle kunna gå vidare 

med forskning efter denna studie uppdagats. I diskussionen angående styrkor och 

svagheter tog vi upp problemet som funnits i tidigare studier med att mäta CSR. I vår 

studie valde vi att mäta CSR med ESG-måttet framtaget av Thomson Reuters. För 

framtida forskning föreslår vi att man mäter CSR med ett annat mått inom 

kontroversiella branscher. Det finns inom tidigare forskning ett flertal olika sätt att mäta 

CSR på. Cai et al. (2012) har i sin studie använt ett CSR-index vilket är framtaget i 

tidigare forskning. Cai et al. (2012) undersöker med sitt index endast om CSR påverkar 

företags marknadsvärde inom kontroversiella branscher i USA. För vidare forskning 
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föreslår vi således att man utforskar sambandet mellan finansiell prestation och CSR i 

kontroversiella branscher genom att mäta CSR annorlunda än vi gjort, förslagsvis 

genom det CSR-index som Cai et al. (2012) använder. 

 

För vidare forskning föreslår vi även undersökningar av ett mindre geografiskt område 

än hela världen. Genom att använda ett annorlunda mått för CSR finns möjligheten till 

att öka populationen för en studie och således kan man avgränsa sig till en specifik 

världsdel, exempelvis Europa. Som tidigare nämnts så har forskning i stor utsträckning 

genomförts inom USA vilket gör att vi föreslår att undersöka andra delar av världen. Ett 

annorlunda mått för CSR kan öka populationen och urvalet för den del av världen som 

undersöks, vilket kommer göra en sådan studie generaliserbar i en högre grad än vad vår 

egen är. 

  

Vidare anser vi att forskning angående CSR i kontroversiella branscher är ett aktuellt 

ämne och genom att undersöka detta kan man öka förståelsen för hur dessa branscher tar 

ansvar, inte bara för den skada de själva orsakar utan även se på hur de ställer sig till 

övrigt socialt ansvar. Engagerar de sig endast i CSR som en åtgärd för den skadliga 

påverkan de har eller visar de ett genuint intresse av att förbättra samhället genom att 

engagera sig i områden utöver detta? 

  

Vi anser även att det skulle vara intressant med en studie som ser på hur utvecklingen 

mellan CSR och finansiell prestation framgår årligen för kontroversiella branscher. Vi 

har i vår studie sett på det genomsnittliga värdet för varje variabel mellan åren 2011-

2015. Genom att undersöka varje år för sig skulle det tydliggöras hur sambandet 

utvecklas och skapa en bättre förståelse för hur ett CSR-engagemang påverkar den 

finansiella prestationen årligen. 
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