
AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lönar det sig för flygbolag att vända kappan 
efter vinden när det gäller CSR? 

En kvantitativ studie  

Rebecka Lindh 

Sofia Elberg 

2018 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
Examensarbete företagsekonomi C 

 
Handledare: Catherine Lions 

Examinator: Stig Sörling 



Rebecka Lindh & Sofia Elberg 

 

Förord 

Det har varit intensiva månader med uppsatsskrivandet, som nu har kommit till sitt slut 

när vi lämnade in vår kandidatuppsats den 22 maj 2018. Vi vill rikta ett stort tack till 

alla som stöttat oss under examensarbetet, speciellt våra studiekamrater som gett oss 

konstruktiv feedback och tips vid terminens opponeringar. Ett extra tack till vår 

handledare Catherine Lions för betydelsefull vägledning under arbetet med uppsatsen 

samt vår examinator Stig Sörling. 

 

Gävle, maj 2018.  

  

 

Rebecka Lindh     Sofia Elberg 

      

 



 

 

Sammanfattning 

Titel: Lönar det sig för flygbolag att vända kappan efter vinden när det gäller CSR? - 

En kvantitativ studie  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Rebecka Lindh och Sofia Elberg 

Handledare: Catherine Lions  

Datum: 2018 - maj 

Syfte: Syftet med studien är att förklara om företag som tillämpar autentisk CSR har en 

bättre finansiell prestation än företag som tillämpar CSR opportunistiskt. 

Metod: Studien antar en forskningsfilosofi som är positivistisk med en hypotetisk-

deduktiv ansats. Forskningsdesignen som studien har utgått ifrån är en tvärsnittsdesign 

där data över fem år med 24 flygbolag från hela världen har använts. Enbart 

sekundärdata har tillämpats, vilken har inhämtats från Thomson Reuters Datastream. 

Statistikprogrammet SPSS har använts för att analysera datan.  

Resultat & Slutsats: Resultatet i studien visar ingen relation, eller en neutral relation, 

mellan CSR och finansiell prestation. Studien tyder även på att varken ett autentiskt 

eller opportunistiskt CSR-engagemang hos flygbolag, har någon påverkan på den 

finansiella prestationen.  

Examensarbetets bidrag: Studien har gett ett teoretiskt bidrag genom att ge en större 

insikt i hur CSR kan påverka den finansiella prestationen. Även begreppet 

opportunistisk CSR har operationaliserats, ett begrepp som tidigare inte har definierats i 

en stor utsträckning.  Praktiska bidrag har givits till företagen, i form av att en 

opportunistisk CSR-strategi är tillräcklig för att gynna den finansiella prestationen hos 

flygbolag.  

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra en 

liknande studie på andra branscher med ett större urval, för att se om resultatet skiljer 

sig mellan olika branscher. Vidare kan framtida forskning göra en liknande studie för att 

utveckla bättre metoder för att definiera autenticitet och opportunism, då det fortfarande 

finns brister gällande detta.   

Nyckelord: CSR, Corporate Social Responsibility, CFP, CSP, autentisk CSR, 

opportunism, autenticitet, flygindustrin  

  



 

 

Abstract 

Title: Does it pay for airline companies to be a turncoat when it comes to CSR? - A 

quantitative study  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Rebecka Lindh and Sofia Elberg 

Supervisor: Catherine Lions 

Date: 2018 - may 

Aim: The purpose of the study is to explain whether companies that apply authentic 

CSR have a better financial performance than companies that apply CSR 

opportunistically. 

Method: The study assumes a positivistic research philosophy with a hypothetical-

deductible approach. The research design that the study has been based on is a cross-

sectional design where data over five years with 24 airlines from around the world has 

been used. Only secondary data has been applied, which has been retrieved from 

Thomson Reuters Data Stream. The SPSS statistics program has been used to analyze 

the data. 

Result & Conclusions: The result in this study shows no relation, also known as a 

neutral relation, between CSR and financial performance. The study also suggests that 

neither an authentic or opportunistic CSR involvement with airlines has any impact on 

the financial performance. 

Contribution of the thesis: The study has given a theoretical contribution by giving a 

greater insight into how CSR can affect financial performance. The concept of 

opportunistic CSR has also been operationalized, a term that has not previously been 

defined to a large extent. Practical contributions have been made to companies, in the 

form that an opportunistic CSR strategy is sufficient to benefit from the financial 

performance of airlines. 

Suggestions for further research: A proposal for further research is to conduct a 

similar study in other sectors with a larger sample, to find if the results differ between 

different industries. Furthermore, future studies can do a similar study to develop better 

methods for defining authenticity and opportunism, as there are still shortcomings in 

this regard. 

Key words: CSR, Corporate Social Responsibility, CFP, CSP, authentic CSR, 

opportunism, authenticity, airline 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet introduceras studien genom en bakgrund och 

problemdiskussion,  för att sedan ta upp frågeställningar och syftet. Slutligen redogörs 

de avgränsningar som studien förhållit sig till samt dess disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Corporate Social Responsibility (CSR) är något som har studerats länge, begreppets 

utveckling tog däremot fart först under 1900-talet. Detta för att den sociala 

medvetenheten steg under senare 1900-tal. Företagens sociala ansvar fick då en större 

roll i samhället (Carroll, 2015). Det är på senare år som CSR har kommit upp till ytan 

ordentligt. Ett exempel på detta är bland annat år 2011 när FN utfärdade riktlinjer för 

mänskliga rättigheter och principer som fick agera vägledande inom 

företagsverksamhet. Under 2013 inleddes arbetet i Sverige för att implementera 

principerna nationellt (Regeringskansliet, 2013).  

 

Det moderna CSR-begreppet uppstod omkring år 1992 och sedan dess har en rad olika 

definitioner av begreppet uppkommit (Afrin, 2013). Vad CSR egentligen är, har med 

andra ord inte kunnat fastställas i tidigare forskning med en entydig definition. Dahlsrud 

(2008) menar att definitionen av CSR är osäker både i företagssammanhang och i den 

akademiska världen, vidare uttrycker sig Van Marrewijk (2003) att problemet är att det 

finns för många definitioner av begreppet CSR. Företag måste därför själva utforma 

sina CSR-metoder och välja strategier ur ett brett utbud av de alternativ som finns. Det 

blir då nödvändigt att se det komplexa sambandet mellan kontextuella faktorer genom 

de sociala och miljömässiga skyldigheterna som CSR-aktiviteter kan medföra (Arena, 

Azzone & Mapelli, 2017). 

 

Genom CSR kan direkta och indirekta fördelar upptäckas, vilka kan leda till en positiv 

relation mellan det sociala ansvaret och den finansiella prestationen (DiSegni, Huly & 

Akron, 2015). Campbell och Kamlani (1997) menar att CSR förbättrar de anställdas 

moral och produktivitet, samt att kundens syn på företaget förstärks. Dock menar Lock 

och Seele (2016) att det finns en del skepticism och misstro mot företag från 

intressenter samt forskare. De påpekar att innehållet från CSR-rapporter inte tydligt har 
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konkretiserats utan att det fortfarande finns delar som är outforskade. Det är även 

påvisat av tidigare forskare att hur ett företag väljer att arbeta med CSR påverkar 

uppfattningen om företaget i sin helhet (McShane & Cunningham, 2012), antingen 

implementerar företaget sitt CSR-arbete på ett autentiskt eller opportunistiskt sätt. Även 

en förändring i relationen mellan CSR och finansiell prestation kan uppstå, när hur ett 

företag arbetar med CSR belyses (Tang, Hull & Rothenberg, 2012).  

 

Ett intressant område att studera CSR inom, anser vi i enlighet med andra forskare, är 

flygindustrin. Med anledning av att det är en av de mest globala marknaderna, och 

många använder sig av flygtransport trots att negativa miljöeffekter är påvisade (Chang, 

Chen, Hsu, & Hu, 2015; Cowper-Smith & de Grosbois, 2011). Chang et al. (2015) 

menar att ett av problemen för CSR inom flygindustrin är att det fokuseras mer på den 

miljömässiga problematiken och inte den ekonomiska och det sociala.  

 

Miljön kan anses vara en liten del till varför flygindustrin är intressant att studera ur ett 

CSR-perspektiv. International Air Transport Association (2017), förkortat IATA, menar 

att det finns positiva samband mellan flygindustrin och den globala ekonomiska 

utvecklingen. De bakomliggande faktorerna till detta anses vara att flygindustrin gör det 

möjligt för ett ökat flöde av bland annat kapital och varor mellan olika länder. Med 

tanke på att flygindustrin är så pass internationell och att olika länder och kulturer har 

olika syn på vad CSR innebär (Forte, 2013), ställer vi oss då frågande till hur 

företagsstyrning kan förbättra den finansiella prestationen beroende på hur flygbolagen 

använder sig av olika CSR-strategier.  

1.2 Problemdiskussion  

CSR är som tidigare nämnt inget nytillkommet inom forskningen, däremot väcktes vårt 

intresse på grund av den kraft som CSR har fått i praktiken de senaste fem till tio åren. 

Det finns en hel del forskning på senare tid som har studerat ämnet CSR för sig, men 

även genom att sätta begreppet i relation till företags finansiella prestation (DiSegni, et 

al., 2015). Afrin (2013) menar att dagens företag inte överlever genom att enbart 

förhålla sig till den traditionella ekonomiska rollen. Författaren uttrycker sig vidare att 

komplementet till dagens verksamhet i företagen är det sociala ansvaret, att 

uppfattningen om företagens framgång har blivit bredare. Det handlar numera även om 

CSR och inte enbart den ekonomiska lönsamheten.  
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Rodriguez-Fernandez (2016) menar att företagen alltmer behandlar frågor utifrån ett 

socialt perspektiv för att tillfredsställa aktieägare och maximera den ekonomiska 

utvecklingen samt agera med ett socialt ansvar för att gynna samhället som helhet. CSR 

i de tre dimensionerna, socialt, miljömässigt och ekonomiskt, som bland annat Thomson 

Reuters väljer att förklara dem, gör att företagen blir tvungna att skapa system för att 

bidra till de bästa förutsättningarna för intressenter och samhället. För att kunna avläsa 

ett företags CSR på ett kvantitativt sätt används Corporate Social Performance, förkortat 

CSP, som mäter nivån på CSR (Marom, 2006). Databasen tillhandahåller information 

om företag och dess CSR-aktiviteter genom ett poängsystem där aktiviteterna blir CSP-

poäng som sedan mäts skalenligt (Thomson Reuters, 2015). 

McShane och Cunningham (2012) förklarar att de anställdas uppfattning om hur 

företagsledningen använder sig av CSR, autentiskt eller opportunistiskt, kan påverka 

personalens uppfattning om företaget som helhet. Walumbwa, Avolio, Gardner, 

Wernsing och Peterson (2008) beskriver autenticitet som principfasta och konsekventa 

handlingar, medan andra forskare beskriver begreppet som en skillnad mellan verklig 

och falsk uppfattning (Grayson & Martinec, 2004). Motsatsen till företag som idkar 

autentisk CSR kan därför anses använda sig av ett CSR som inte är gediget, vilket kan 

definieras som opportunistisk CSR. Enligt Muttakin, Khan och Azim (2015) kan politik 

påverka användandet av opportunistisk CSR, detta genom att inte tillräckligt klargöra 

för vilken roll CSR faktiskt har. De menar för att främja det sociala ansvarstagandet, 

använder sig vissa företag av CSR för att manipulera exempelvis investerare genom att 

de finansiella rapporterna inte är etiska och transparenta. 

 

Ett företags finansiella prestation kan mätas på olika sätt, men främst används 

redovisningsmässiga och marknadsmässiga mått (Van Beurden & Gössling, 2008). 

Griffin och Mahon (1997) menar att redovisningsmässiga mått mäter det ekonomiska 

resultatet medan de marknadsmässiga måtten kan ge en inblick i mer än företagens 

ekonomiska resultat. Eftersom det finns flera olika verktyg att använda vid mätning av 

den finansiella prestationen, kan det bli svårt att förstå betydelsen av begreppet i sådana 

sammanhang (Griffin & Mahon, 1997). Detta kan även vara en bidragande faktor till att 

tidigare studiers resultat skiljer sig åt.  

 

Vidare kan även CSR och finansiell prestation antas ha en relation till varandra då 

flertalet tidigare studier har visat att det finns ett positivt samband däremellan 
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(Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015; Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003). 

Studierna som pekar på få samband mellan CSR och finansiell prestation är betydligt 

färre (McWilliams & Siegel, 2000; Mahoney & Roberts, 2007). Lioui och Sharma 

(2012) menar att det finns en negativ effekt på finansiell prestation och CSR utifrån ett 

miljömässigt perspektiv, då investerare anser att miljöinitiativ innebär en kostnad. Även 

Aupperle, Carroll och Hatfield (1985) förklarar den negativa relationen genom att 

kostnaden för investeringar i CSR kan vara fördelaktigt gentemot konkurrerande företag 

som inte har den kostnaden. Forskare menar att tidigare studiers resultat om samband 

mellan CSR och finansiell prestation har berott på att de inte har beaktat den specifika 

institutionella kontexten, alltså de befintliga olikheterna mellan företagen (Arena et al., 

2017). 

 

Företag verksamma inom CSR i en viss bransch kan vara mer lönsamma än övriga 

företag i branschen (DiSegni et al., 2015). En del branscher väljer att investera i en viss 

typ av CSR medan andra branscher väljer en annan typ av CSR (Hillman & Keim, 

2001). Detta menar Hillman och Keim (2001), beror på att företagen blir granskade från 

olika håll i samhället. Arena et al. (2017) har studerat en specifik bransch under olika 

perioder och undersökt hur utvecklingen av CSR-aktiviteter påverkas av 

samhällsmässiga krav. Genom att studera de olika synsätten på CSR, kan detta 

förhoppningsvis peka på att en isolerad bransch har specifika förutsättningar. 

Tang et al. (2012) menar att hur CSR används är en viktig fråga eftersom att det har en 

effekt på den finansiella prestationen. De menar vidare att relationen mellan CSR och 

finansiell prestationen påverkas av hur ett företag väljer att engagera sig i 

dimensionerna miljö, socialt och företagsstyrning. Föregående forskning har belyst att 

autentisk CSR har en effekt på den finansiella prestationen, där studier utgått från olika 

aspekter av autentisk CSR som långsiktiga strategier, konsekvent och strategisk CSR 

(Tang et al., 2012; Michelon, Boesso & Kumar, 2013). Resultatet av dessa studier var 

att en autentisk CSR har en genomgående positiv effekt på ett företags finansiella 

prestation.  

 

Vidare har vi inte i tidigare forskning identifierat huruvida autentisk CSR och 

opportunistisk CSR kan ge upphov till olika resultat på ett företags finansiella prestation 

inom en specifik bransch. Det finns med andra ord ingen som har studerat sambanden 

mellan både autentisk och opportunistisk CSR och finansiell prestation, det har enbart 
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påpekats att det finns en positiv relation mellan autentisk CSR och finansiell prestation. 

Huruvida autentisk CSR och opportunistisk CSR kompletterar varandra eller anses vara 

motsatser och vilket CSR-engagemang som bäst gynnar företagen har vi i tidigare 

forskning inte noterat. Om det finns ett samband mellan CSR och ett företags finansiella 

prestation, har då autentisk CSR en större positiv effekt på den finansiella prestationen 

än opportunistisk CSR?   

 

Denna studie kommer generera både ett akademiskt och praktiskt bidrag. För det första 

kommer studien att bidra med en diskussion kring om det finns ett positivt samband 

mellan företag som idkar autentisk CSR och dess finansiella prestation, för att sedan se 

om handlandet genom autentisk CSR bidrar till en större finansiell prestation än om 

opportunistisk CSR föreligger. Genom att studera en specifik bransch och de olika 

synsätten på CSR, kan detta förhoppningsvis peka på att en isolerad bransch har 

specifika förutsättningar. Det praktiska bidraget kommer således att vara till företagen 

som verkar inom branschen då de får en inblick i vilket CSR-handlande som bäst 

gynnar deras finansiella prestation.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att förklara om företag som tillämpar autentisk CSR har en bättre finansiell 

prestation än företag som tillämpar CSR opportunistiskt. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer att appliceras på en bransch, mer specifikt kommer studien att 

illustrera ett case på flygindustrin. Det finns studier som behandlar relationen mellan 

CSR och flygbolag på olika sätt, ett exempel på en sådan studie är Andersson och 

Jabkowski (2013) som studerade utvecklingen av CSR i flygindustrin. Det är däremot 

ingen tidigare forskning som har studerat sambandet mellan olika typer av CSR och 

flygbolags finansiella prestation (Lee & Park, 2010). 

Den här studien utgår från Thomson Reuters databas där det geografiska området är 

flygbolag från hela världen. Något vi anser vara en sektor som helhet, en anledning till 

att vi i denna studie inte specifikt kommer studera de olika länderna för sig som 

förekommer i studien.  
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Definitionerna av de olika dimensionerna av CSR i vår studie är miljö, socialt och 

företagsstyrning. Även CFP går att mäta på olika sätt, men vår studie utgår från både ett 

redovisningsmässigt mått som Return on Asset (ROA) och det marknadsmässiga måttet 

Tobin’s Q. Som mått på företag aktivitet inom CSR, har vi använt ESG-index från 

Thomson Reuters. Vi har utgått ifrån de företag som har tillgänglig data för både CSR 

och CFP under hela perioden mellan åren 2012-2016. Ovanstående avgränsningar ledde 

fram till att studien bygger på totalt 120 observationer från 24 flygbolag. 

 

1.5 Disposition 

Den föregående delen av arbetet presenterade inledande rubriker, där det redogjordes 

för studiens bakgrund och problemdiskussion för att sedan ställa upp frågeställningar 

och ett syfte. Kapitlet avslutades med att belysa avgränsningar som studien har tagit 

hänsyn till för att vidare, enligt följande, disponera studiens övriga kapitel.  

 

Teoretisk referensram 

I kapitlet för studiens teoretiska referensram fördjupas studiens problematisering. Mer 

specifikt redogörs det för en mer detaljerad beskrivning av de mest relevanta begreppen, 

så som CSR, CSP, CFP, autentisk CSR, opportunistisk CSR. Även teorier vi finner 

lämpliga för vår studie presenteras och sätts i relation till studiens nyckelbegrepp. 

Slutligen sätts begreppen i relation till varandra för att sedan ställa upp en 

sammanfattning och studiens hypoteser. 

 

Metod 

I metodkapitlet beskrivs inledningsvis studiens forskningsprocess. Sedan presenteras 

studiens empiriska metod, hur datamaterialet har samlats in och dess urval. Sedan 

redogörs för de analysmetoder och kvalitetskriterier som har antagits. Till sist tas kritik 

upp som finns riktad till de metoder som har valts.  

 

  



 

7 

Resultat 

Resultatkapitlet inleds med beskrivande statistik, där de olika tabellerna presenteras 

med dess värden, bland annat medelvärde och standardavvikelse. Till sist presenteras 

studiens korrelations- och regressionsanalyser vilka utgör grunden för studiens resultat. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte och två hypoteser ligger till grund för diskussionen av resultatet som 

presenteras i detta kapitel. Även de teorier som tagits upp och tidigare forskning är en 

central punkt i diskussionen.  

 

Slutsats (bidrag & begränsning)  

I det avslutande kapitlet tas de slutsatser som studien kommit fram till upp. Även de 

bidrag, begränsningar och förslag till vidare forskning som studien medfört preseteras. 
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 2. Teoretisk referensram 

 

I studiens andra kapitel ges en genomgång av tidigare forskning och annan littetur som 

är relevant för forskningsområdet. Det redogörs för begrepen CSR, CSP, CFP och olika 

teorier som förklarar relationen mellan CSR och CFP samt CSP. Mer specifikt har vi 

valt att presentera den institutionella teorin, legitimitetsteorin, intressentteorin och det 

neoklassiska synsättet. Till sist läggs studiens sammanfattning och hypoteser fram.

 

2.1 Utvecklingen av Corporate Social Responsibility, CSR  

Afrin (2013) menar att det var i slutet av 1900-talet det så kallade moderna CSR-

begreppet växte fram, sedan dess har många olika definitioner av begreppet uppkommit. 

Frågan om vad CSR är, existerar fortfarande och ingen konsensus råder kring en 

entydig definition av begreppet. Något som många däremot har enats om är att CSR kan 

ses som ett ansvar utöver lagregleringar och att de största aspekterna som behandlas är 

ett företags ansvar i förhållande till samhället, deras anställda och miljön (Barnea & 

Rubin, 2010). Balansen mellan CSR-dimensionerna miljö, socialt, och företagsstyrning 

har under de senare åren förändrats, då de miljömässiga och sociala aspekterna är mer 

framträdande än tidigare (Arena et. al, 2017). Något att poängtera är att synen på CSR 

skiljer sig mellan olika länder med anledning av att CSR-engagemanget värderas olika 

(Forte, 2013). 

2.1.2 Corporate Social Performance, CSP  

Marom (2006) menar att CSR, som i sig inte är en mätbar variabel, har utgjort 

ursprunget av begreppet CSP. Således behöver CSR operationaliseras för att bli 

hanterbart. CSP har använts för att studera CSR i ekonomiska termer (Charlo, Moya 

och Muñoz, 2015) och som tidigare nämnts är CSP flerdimensionellt. Marom (2006) 

redogör för att mätningar sker genom företags sociala policys och bedömningarna kan 

då användas i studier för att utläsa CSR-aktiviteter. Campbell (2007) menar att det finns 

olika definitioner av vad CSP bör innehålla, vilket även Waddock och Graves (1997) 

beskriver som en del av problematiken med CSP. Det beror på att tidigare studier 

använt sig av ett mindre antal faktorer inom CSP som egentligen innehåller flera olika 

aspekter.  
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Albinger och Freeman (2000) menar att utvärderingen av CSR-engagemanget och 

styrkan i det, utgörs av CSP som anses spegla CSR. Carroll (1979) menar vidare att fyra 

dimensioner, det ekonomiska, juridiska, etiska och diskretionära, som definierar CSP 

kopplas ihop till ett företags sociala frågor om konsumtion, miljö, produktsäkerhet, 

arbetsskydd och aktieägare. Aktiviteter som företag genomför utan krav kan kopplas 

ihop med CSP som bland annat kan vara sociala, miljömässiga och etiska handlingar 

(McWilliams & Siegel, 2001).  

CSP har sedan 1970-talet används som mått på CSR, men fortfarande finns det inget 

entydigt sätt att beskriva innebörden av begreppet (Carroll, 1979).Wood (1991) menar 

att en organisations uppbyggnad av principer för socialt ansvar, politik och observerbara 

resultat relateras till hur företagets samhällsförhållanden kan återspegla ett företags 

CSP. 

2.2 Corporate Financial Performance, CFP 

CFP kan användas som ett verktyg för att avgöra vad som påverkar företagets 

lönsamhet, stabilitet och likviditet på lång sikt. CFP mäts främst med 

redovisningsmässiga och marknadsmässiga mått, vilka kan anses som 

huvudkategorierna gällande mätningen av CFP (Van Beurden & Gössling, 2008). Något 

att poängtera är att CFP är det huvudsakliga målet för företag och har varit i många 

årtionden, därav kan begreppet CFP anses vara traditionellt när ett företags finansiella 

prestation ska bedömas. 

Griffin och Mahon (1997) menar att de redovisningsmässiga måtten, exempelvis ROA 

och ROE, mäter det ekonomiska resultatet, således olika mått på ett företags avkastning. 

Dessa mått kan ses som kortsiktiga eftersom de styrs av hur redovisningen sker inom 

företaget och kan därför komma att bli missvisande för intressenternas syn på företaget 

och vid deras värdering av ett företags framtida prestation (Hillman & Keim, 2001). 

De marknadsmässiga kan istället beskrivas som att det ger en inblick i mer än enbart 

företagens ekonomiska resultat, bland annat genom företagsvärdering. Ett exempel på 

marknadsbaserade mått är Tobin’s Q. Marknadsbaserade mått kan anses vara mer 

långsiktiga än de redovisningsmässiga måtten eftersom implementeringen av CSR hos 

företag, i de flesta fall, sträcker sig över en längre tid, vilket innebär att aktieägares 

reaktioner på ett företags CSR sker därefter (Marom, 2006). Således kan den finansiella 
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prestationen bedömas på flera olika sätt, vilket kan leda till svårigheter i jämförelser 

mellan olika studier (Griffin & Mahon, 1997). 

 

En kritik som har riktats mot de redovisningsbaserade måtten är att det finns risk för att 

ett företags redovisning kan ha manipulerats (McGuire, Sundgren och Schneeweis, 

1988). De redovisningsmässiga måtten betraktas dock fortfarande som tillförlitliga mått 

på grund av att det tar hänsyn till omsättningshastigheten av tillgångar och företagets 

lönsamhet (De Wet & Du Toit, 2007). De redovisningsbaserade måtten kan även 

medföra problem för de historiska kostnaderna och immateriella tillgångar, särskilt 

immateriella CSR-investeringar, då de kan vara svåra att värdera. Det är dock vanligt att 

de redovisningsmässiga måtten används vid studier där företags finansiella prestation 

mäts (Waddock & Graves, 1997; Griffin & Mahon, 1997).  

 

Fördelen med marknadsbaserade mått är möjligheten att göra jämförelser mellan bolag 

som verkar i olika länder, företagens konkurrensfördelar kan då urskiljas ur ett mer 

globalt perspektiv (Peloza, 2009). Något som kan bidra till att även marknadsmässiga 

mått kan bli missvisande är att aktiepriserna ofta förändras (McGuire et al., 1988). 

Cochran och Wood (1984) samt Aupperle et al. (1985) menar att de marknadsmässiga 

måtten inte enbart inkluderar företagets finansiella prestation, utan en extern bedömning 

sker av intressenterna och att investerare själva värderar företagets prestationer. På så 

sätt kan speglingen av lönsamheten inom företaget bli skev. 

2.3 Olika typer av CSR 

Det finns olika sätt för ett företag att arbeta med CSR, och uppfattningen om hur ett 

företag använder sig av CSR kan påverka bilden av företaget som helhet (McShane & 

Cunningham, 2012). Tang et al. (2012) redogör för att synen på förhållandet mellan 

CSR och CFP förändras när hur arbetet sker belyses. Tidigare forskning som 

McWilliams och Siegel (2000), påstår att CSR konkurrerar mot utveckling medan andra 

forskare, Hull och Rothenberg (2008), menar att utvecklingen inte raderar alla positiva 

bidrag som CSR genererar. Båda ovanstående påståenden menar Tang et al. (2012) kan 

vara korrekta, då effekten av CSR beror på hur företagen engagerar sig i CSR-

aktiviteter. Antingen verkar företaget genom ett autentiskt arbete med CSR eller så 

genomför de ett opportunistiskt CSR-arbete. En beskrivning av de olika begreppen 

återfinns nedan.  
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2.3.1 Historiskt perspektiv på autentisk och opportunistisk CSR 

Vi har tidigare beskrivit att CSR är ett komplext begrepp, vilket innebär att en 

undersökning om begreppen autentisk CSR och opportunistisk CSR blir ännu mer 

komplex. Hur autentisk CSR uppfattas, skiljer sig ibland åt och anledningen till detta är 

sammanhanget i studier och att uppfattningen om begreppet förändras med tiden 

(Skilton & Purdy, 2017). Ett sätt att definiera autenticitet är genom principfasta och 

konsekventa handlingar (Walumbwa et al., 2008), en annan definition är skillnaden 

mellan verklig och falsk uppfattning (Grayson & Martinec, 2004). 

Opportunistiska åtgärder anses vara att driva självbetjänande mål och lämna finansiella 

rapporter som inte är transparenta (Muttakin et al., 2015). Att opportunistisk CSR skulle 

reducera beslut som produktutveckling eller marknadsföring menar Schacter (2000) inte 

behöver stämma, då det ena inte utesluter det andra. I vilken grad företag engagerar sig i 

CSR beror också på kultur och geografi, därav kan opportunistisk CSR tyda på att 

innebörden av CSR uppfattas på olika sätt. Vi utgår således från att opportunistisk CSR 

tar vid när det autentiska upphör, vilket vi senare kommer att beskriva med ett 

inkonsekvent CSR-arbete. 

2.3.2 Autentisk CSR 

Autenticitet är ofta en avgörande faktor när aktieägares värdering av ett företags CSR-

aktiviteter studeras (Mazutis & Slawinski, 2015; McShane & Cunningham, 2012). 

Företag bör uppfattas som autentiskt i dess CSR-handlande för att de ska kunna dra 

nytta av det på marknaden, och konkurrera med sin marknadsföring (Alhouti, Johnson 

& Holloway, 2016). En nyckel för implementering av autenticitet i företaget är att 

arbeta med CSR kontinuerligt under en längre tid (Walumbwa et al., 2008; Alhouti et 

al., 2016). CSR blir på så vis mer än bara ett ytligt begrepp för företagen, det blir en del 

av deras levnadssätt. Vidare finns det fler aspekter än kontinuitet som verkar för att ett 

företags CSR-arbete ska uppfattas som autentiskt, bland annat beskriver Tang et al. 

(2012) en annan faktor, vilken är att ha en långsiktig strategi. De menar vidare att 

användningen av tydliga implementerade riktlinjer för CSR är ett exempel på vad en 

långsiktig strategi kan innebära och både ett konsekvent och långsiktigt CSR-arbete 

genererar lönsamhet för företaget.  

Charlo et al. (2015) menar att företag som väljer att publicera sina hållbarhets resultat 

offentligt, kommer från samhället erhålla en kvalitetsstämpel på deras 

hållbarhetsredovisning och på så sätt stärks förtroendet för företaget från samhället. 
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Utifrån kraven hos allmänheten kan företagen till sin fördel utforma sitt CSR-arbete för 

att uppnå dem på bästa sätt. Andra forskare, Alhouti et al. (2016), påtalar att en motsatt 

effekt kan uppstå om företaget tar hänsyn till nya trender inom CSR på kort sikt vilket 

innebär att samhällets förtroende för företaget istället minskar. Det kan uppstå en 

skepticism hos allmänheten då konsumenterna kan se på företagets CSR-arbete enbart 

som marknadsföring (Pomering & Dolnicar, 2009). Vidare menar Walumbwa et al. 

(2008) att anledningen till den förlorade tilliten är företagets misslyckande gällande 

konsekvens och kontinuitet i sitt CSR-arbete, i samband med att allmänhetens krav på 

hållbarhet ökar. 

För att samhället ska få en bra bild av företaget, bör det finnas autenticitet i företagets 

aktiviteter inom CSR (Skilton & Purdy, 2017). Med andra ord ligger vikten i hur 

företaget meddelar sin CSR-information för att det ska uppfattas som legitimt av 

omvärlden (Arvidsson, 2010). Utifrån tidigare studiers definition av autenticitet, 

definierar vi autentisk CSR som principfasta, långsiktiga och konsekventa handlingar 

gällande CSR-arbete (Tang et al., 2012; Walumbwa et al., 2008). 

2.3.3 Opportunistisk CSR 

Opportunistisk CSR kan ses som motsatsen till autentisk CSR. Windsor (2006) förklarar 

opportunism som en moralisk brist hos chefer där de endast fokuserar på företagets 

resultat, vilket tyder på bristfälliga CSR-arbeten. Muttakin et al. (2015) menar att ett 

opportunistiskt CSR-arbete kan förklaras genom att företagsledningen redovisar fler 

CSR-aktiviteter så att deras opportunistiska beteende överskuggar företagets CSR-

upplysningar. Med andra ord förekommer det ibland att ett företag med mer CSR-

upplysningar manipulerar information samt ger ut rapporter som är av dålig kvalité. Det 

innebär att förhållandet mellan synen på företagets finansiella rapportering och CSR-

upplysningar blir en empirisk fråga. 

Muttakin et al. (2015) anser även att politiska beslut har konsekvenser för huruvida 

företag investerar i CSR. Offentliga myndigheter anklagas för att inte ge tillräckliga 

incitament till företag för att förbättra det sociala ansvaret och vad arbetet bör innehålla. 

Opportunistisk CSR återspeglar hur myndigheter inte har obligatorisk 

redovisningspraxis och att företagsstyrningen bör ha en övervakning för hur sociala 

investeringar behandlas. Vidare innebär det inte alltid att företag med omfattande CSR 

beter sig rättvist (ibid). 
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Forskningen inom opportunistisk CSR är begränsad, vilket gör det svårt för oss i vår 

studie att hitta relevant tidigare forskning inom ämnet. Det är även en förklaring till 

varför vi har använt oss av så pass få källor när vi redogjort för opportunistisk CSR. 

Den begränsade forskningen är även en anledning till varför vi inte har gjort en konkret 

definition av opportunistisk CSR. Vi har i vår studie valt att definiera opportunistisk 

CSR som motsatsen till autentisk CSR, där det opportunistiska beteendet tar vid där det 

autentiska slutar. 

2.4 Sambandet mellan CSP och CFP 

Olika parter samarbetar och verkar i olika kontext hos företag, något som måste tas i 

beaktande. Hållbarhetsredovisning behöver ha lämpliga system för att se hur 

företagsledningen arbetar med CSR-aktiviteter, vilka visar hur företaget svarar upp på 

intressenternas krav (Perrini & Tencati, 2006). 

McWilliams och Siegel (2000) anser att en positiv effekt på finansiell prestation kan 

skapas med en ideal nivå av CSP, vilket förutsätter ett företags engagemang i hållbarhet. 

Socialt ansvar och god finansiell utveckling menar Aras, Aybars och Kutlu (2010) är 

viktiga faktorer för ett företags hållbara process och fortlevnad. Hassel, Nilsson och 

Nyquist (2005) förklarar att värdeskapande aktiviteter som sträcker sig utöver 

handlingar inom det finansiella kan påverka framtida resultat till det bättre. 

Hur ett företags CSR-aktiviteter påverkar ett företags finansiella prestation har inom 

forskningsvärlden studerats flera gånger, men med varierande resultat. Resultaten har 

varit positiva, mixade, negativa och neutrala (Marom, 2006; McWilliams & Siegel, 

2001; Preston & O´Bannon, 1997). Orlitzky et al. (2003), Cochran och Wood (1984) 

samt Waddock och Graves (1997) anser att det finns en positiv relation mellan CSP och 

CFP medan Barnea & Rubin (2010) erhöll ett negativt samband. Aupperle et. al (1985) 

fann ingen relation alls, medan McGuire et al. (1988) anser att relationen är mixad. 

Wood (2010) har i sin forskning genomfört en sammansättning av tidigare studiers 

resultat och menar att relationen mellan CSP och CFP kan anses vara fastställt som 

positivt.  

 

Anledningarna till de varierande resultaten gällande relationen mellan CSP och CFP är 

många. En anledning är att subjektiviteten påverkar forskarna och att resultatet i 

studierna även influeras av de olika forskningsområdena som forskarna verkar inom 

(Peloza, 2009). Vidare kan resultatens variation bero på att variablerna är bristfälligt 
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definierade, att studierna inte innehar kontrollvariabler (McWilliams & Siegel, 2001) 

samt att databaserna inte tillhandahåller tillräcklig information för studien (Griffin & 

Mahon, 1997). En annan anledning, som är omfattande, är att CSR är ett komplext 

begrepp och svårt att mäta (McWilliams, Siegel & Wright, 2006). 

 

McWilliams et al. (2006) menar vidare att det inte finns en entydig definition av CSR 

och att det utgör svårigheter att mäta begreppet CSP. Andra forskare menar att 

mätningen av begreppet även kan påverkas av användningen av olika teorier och 

metoder (Charlo et al., 2015). Det finns en mängd olika metoder som har använts vid 

mätningen av CSP och de flesta metoder som har förekommit har endast använts en 

gång. Detta är en anledning till att möjligheten för jämförelse mellan studier minskar 

(Griffin & Mahon, 1997). Det har med tiden vuxit fram olika databaser som har 

förbättrat och förenklat mätningen av begreppet CSP (Waddock & Graves, 1997), dessa 

databaser har givit tillgång till stora mängder data och underlättat forskningen inom 

ämnet. Det har ökat möjligheten för forskare att ytterligare undersöka CSR-arbeten 

inom olika företag.  

2.5 Relevanta teorier för studien  

I den här delen av den teoretiska referensramen har vi valt att ta upp teorier som vi anser 

vara relevanta för vår studie. Vi är medvetna om att det kan finnas fler relevanta teorier, 

men med tanke på studiens omfattning, kan vi inte belysa alla. Nedan har vi valt att 

presentera följande teorier: legitimitetsteorin, den institutionella teorin, intressentteorin 

och den neoklassiska synen.  

2.5.1 Institutionell teori  

Den institutionella teorin förklarar hur organisering och processer i olika former 

institutionaliseras i samhället (Deegan & Unerman, 2011). Campbell (2007) redogör för 

den institutionella teorin och dess mekanismers viktiga roll i förhållande till CSR. Detta 

med anledning av att de institutionella mekanismerna kan påverka om företag agerar 

autentiskt eller opportunistiskt när det gäller CSR. Scott (2003, refererad i Campbell, 

2007) menar att den institutionella teorin är användbar i CSR-sammanhang eftersom att 

det i dagens globala ekonomi blir viktigare att företagen tar hänsyn till de sociala 

aktörernas intressen. Vilket förstås av den institutionella teorin genom att se 

nödvändigheter i de institutioner som ligger bortom marknaden. Således är det de 

institutioner som företagen verkar inom, en anledning till hur företagen agerar mot dess 
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intressenter. Det kan vara företagets ekonomiska förhållande som påverkar hur mycket 

socialt ansvar företaget tar (Campbell, 2007). Detta förhållande är dock förmedlat av 

olika institutionella faktorer.  

 

Scott (2008, refererad i Deegan & Unerman, 2011) menar att det finns tre olika pelare 

av institutioner och att den första pelaren beskrivs innehålla sanktioner, regler och lagar. 

Pelare nummer två innebär värderingar och normer, vilken visar de föreliggande sociala 

förväntningarna på företaget. Den tredje och sista pelaren belyser det som tas för givet 

av samhället gentemot företagen. För att styrka hur den första pelaren används kan 

hänsyn tas till den svenska lagregleringen om hållbarhetsrapportering som infördes 

2017 och innefattar att större företag måste hållbarhetsrapportera (Regeringskansliet, 

2016). Ur ett mer globalt perspektiv började Kina år 2008 att använda sig av regleringar 

som ställer krav på att statliga företag ska rapportera om hållbarhet (Chen, Hung & 

Wang, 2017).        

Något som kan poängteras är att institutionella ägare anser att hållbarhetsredovisning är 

viktigt. Med andra ord väljer de att främst investera i företag som arbetar med 

hållbarhetsredovisning på ett korrekt sätt, något som kan komma att vara till fördel för 

de företag som hållbarhetsredovisar då det kan påverka ett företags lönsamhet positivt 

(Mahoney & Roberts, 2007). 

2.5.2 Legitimitetsteori 

Suchman (1995) menar att legitimitet är en generaliserad uppfattning och antaganden 

om att ett företags handlingar är korrekta, eller lämpliga, inom ett socialt konstruerat 

system bestående av värderingar, övertygelser, normer och definitioner. Vidare menar 

Deegan och Unerman (2011) att legitimitetsteorin handlar om hur företaget ska agera 

för att de ska anses vara legitima. Legitimitet handlar inte bara om vad företagen gör, 

utan vad samhället anser sig veta, eller tro, om företagens verksamhet (ibid). Det sociala 

kontraktet innehåller en mängd implicita och explicita samhälleliga förväntningar som 

förhåller sig till hur företagen agerar. 

 

I och med de stärkta hållbarhetskraven riktade mot företag, har Lindblom (1994, 

refererad i Deegan & Unerman, 2011) presenterat fyra strategier som företag kan 

använda sig av. Den första är att informera om sina relevanta publikationer, de faktiska 

förändringarna i finansiell prestation, och CSR-aktiviteter. Den andra består av att ändra 
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åsikten om företagens prestationer och aktiviteter, utan att ändra själva företagets 

verkliga beteende. Den tredje är att manipulera uppfattningen genom att avleda 

uppmärksamheten från farhågor till relevanta frågor, som visar att företaget emotionellt 

engagerar sig i sociala förväntningar inom andra områden än sin verksamhet. Den fjärde 

och sista strategin innebär att ändra externa förväntningar på prestationen genom att 

visa att specifika samhällskrav av olika anledningar är orimligt ställda (ibid.) 

   

Genom att använda sig av CSR betraktas det som ett sätt att vara legitim mot samhället 

och sina kunder (Duff, 2017). Det finns olika sätt att se på legitimitet, exempelvis att 

CSR är viktigt för ett företags verksamhet ur intressenternas synvinkel (ibid.). Roberts 

och Dowling (2002) menar att CSR ger positivt ekonomiskt utfall ur ett längre 

perspektiv, eftersom ett bra rykte ger fördelar mot aktieägare och samhället i sig.   

2.5.3 Intressentteori 

Intressentteorin utgår ifrån att sambandet mellan CSP och CFP är positivt (Waddock & 

Graves, 1997; Wang, Dou & Jia, 2016); Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi & Saaeidi, 2015). 

Waddock och Graves (1997) menar att intressentteorin kan anses vara förklaringen 

bakom detta. Det finns många olika definitioner av vad en intressent egentligen är 

(Marom, 2006). En intressent kan beskrivas som aktieägare, anställda och kunder, alltså 

någon eller några som innehar ägarförhållanden, rättigheter, alternativt intressen i 

företaget (Clarkson, 1995). 

 

  

Figur 1. Värdeskapande funktioner av CSR utifrån företagets intressenter 
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Intressentteorin beskrivs ha blivit det ledande tankesystemet inom CSR eftersom den 

står bakom en positiv relation mellan CSR och CFP (McWilliams & Siegel, 2011). 

Genom ett ömsesidigt kontrakt mellan olika intressenter i menar Carroll (2015) är 

teorins grund, att alla som har intresse i företaget tar beslut angående frågor relaterade 

till CSR. Något som stämmer överens med Freeman’s definitions från 1984 (refererad i 

Marom, 2006), att en intressentgrupp kan påverka, eller påverkas av, ett företags 

genomförande av målsättningen 

Intressenter har krav på företag (McWilliams & Siegel, 2001), kraven som finns skiljer 

sig däremot bland intressenterna (Marom, 2006). Beroende på hur intressenternas krav 

ser ut, kan således betydelsen av de olika kraven vara positiva eller negativa. Malik 

(2014) menar att en positiv inverkan på CFP uppstår, enligt intressentteorin, när 

intressenternas krav bemöts av företaget. Detta uppnås genom ökad information till 

personer som är intresserade av att investera i företaget och att det innebär en lägre risk 

samt kapitalkostnad.   

2.5.4 Neoklassisk syn 

Alfred Marshall, grundare av den neoklassiska teorin menar att ekonomiska resonemang 

inte är oberoende av moral och etiskt handlande, men att det finns ett negativt samband 

mellan CSR och CFP. Det neoklassiska synsättet belyser att det sociala ansvaret hos 

företag ska vara att vinsten maximeras, men inom de etiska och lagliga gränserna 

(Friedman, 1970).  

 

Det neoklassiska synsättet ser inte företag som de, som ska fokusera på det sociala 

ansvaret. Friedman (1970) menar att det istället ska ligga på intressenterna sida, och inte 

på företagsledaren. Margolis och Walsh (2003) menar att företag ska främja 

aktieägarnas intressen. Vidare redogör Friedman (1970) för att samhällets intressen 

gynnas när ett företag främjar sig själv, och att detta är mer effektivt än arbete för 

samhällsansvar. Den neoklassiska teorin menar att företagsledare ska fokusera på sin 

finansiella prestation istället för att analysera vilka CSR-arbeten som ska användas. 

Preston och O'Bannon (1997) menar att sociala aktiviteter påverkar finansiell prestation 

positivt, men att CSR-kostnader inte får påverka avkastningen till ägarna.  

    

Sammanfattningen av det neoklassiska synsättet kan förklaras som att huvuduppgiften 

för företagen är att producera varor och tjänster som efterfrågas av konsumenterna för 
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att generera avkastning till dess aktieägare (Friedman, 1970). Sambandet mellan CSR 

och CFP gällande aktiviteter inom CSR kan leda till ökade kostnader, vilket kan anses 

vara negativt ur ett företags synvinkel (Waddock & Graves, 1997). 

Något som bör vara ett generellt måll för företag är att maximera dess vinst. Vilket 

innebär att företag enbart kommer använda CSR-arbeten som onekligen leder till en 

positiv lönsamhet (Jensen, 2001). När det blir ett positivt utfall av ett företags sociala 

ansvarstagande i form av investeringar, sysselsättningar och löner, kan intressenterna i 

företaget själva välja att satsa på CSR-investeringar (Porter & Kramer, 2011). 

2.6 Autentisk och opportunistisk CSR kopplat med CFP 

Den finansiella prestationen är fortsatt aktuell i sammahang med CSR. Denna 

involvering uppvisar tendenser att öka mer med tidens gång. Sambandet mellan dessa 

två begrepp är positivt för företag verksamma inom CSR gentemot de som väljer att inte 

vara det (DiSegni et al., 2015). Ett strategiskt CSR-arbete har uppnått en positiv effekt 

på CFP enligt tidigare studier av Michelon et al. (2013). Vidare menar författarna att 

autenticitet kräver att företag ägnar sig åt CSR-aktiviteter som går i linje med både 

bolagets strategi och intressenternas uppfattning, för att åstadkomma en positiv effekt. 

Enligt Tang et al. (2012) innebär autentiskt arbete också att CSR-arbetet ska vara 

långsiktigt där handlingar av konsekventa investeringar sannolikt leder till att företags 

värde ökar. 

Det en konsument har kunskap om företags engagemnag i CSR kan få dem att agera på 

sätt som skiljer sig åt, det beror på vilken strategi som har använts (Brown & Dacin, 

1997). Detta menar även Waddock och Graves (1997) kan leda till en förbättrad 

framtida finansiell prestation och att andra kostnader samt investeringar överses. 

 

Opportunistisk CSR kan enligt Mazutis och Slawinski (2015) tyda på brist i 

organisationen när företags anställda och deras kunder blir lovade för mycket, eller för 

lite från företaget. Detta menar författarna kan påverka aktieägarna och anser att 

förväntningar påverkar effektiviteten och produktiviteten till det sämre vilket medför att 

den finansiella prestationen försämras. En skepticism har bildats mot företag och deras 

potentiella stöd gentemot samhället, något som kan bero på konsumtion (Hardt, 1993, 

refererad i Mazutis & Slawinski, 2015). Detta beror främst på konsumtionens ökning, 
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vilken leder till att engagemanget av företag i samhällsfrågor ifrågasätts när det 

kombineras med bedrägerier.  

 

Aupperle et al. (1985) anser att relationen mellan olika intressenter som innehar olika 

mål kan leda till en resurskrävande organisation som i sin tur påverkar företagets 

resultat negativt. Med andra ord kan tillgodoseende av intressenternas intressen 

innebära att cheferna agerar opportunistiskt för att tillfredsställa dem vilket i sin tur blir 

till nackdel för den finansiella prestationen. Anledningen till den negativa påverkan på 

det finansiella resultatet är att strategin som ser till alla intressenters olika behov är 

improduktiv och kostsam. En chef kan exempelvis överinvestera i projekt genom att 

tillgodose sina intressen och hantera vinsten för att tillfredsställa dessa intressenter 

(Prior, Surroca & Tribó, 2008). Även höga nivåer av CSR kan göra att beslutsprocessen 

i företag tar längre tid vilket försämrar relationen till intressenterna, vilket Rowley 

(1997) menar påverkar ett företags finansiella prestation. 

 

2.7 Konklusion och hypotesuppställning  
 

 

 

Figur 2. Sammanfattning av hypoteser 
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Genom vår teoretiska referensram sammanfattar vi att den tidigare forskningen har 

kommit fram till olika resultat gällande sambandet mellan CSP och CFP. En del har 

funnit negativa samband (Lioui & Sharma, 2012; Aupperle et al., 1985; Barnea & 

Rubin, 2010), medan de flesta har funnit att sambandet mellan begreppen är positivt 

(Waddock & Graves, 1997; Wang, Dou & Jia, 2016; Orlitzky et al., 2003; Cochran & 

Wood, 1984; DiSegni et al., 2015). Intressentteorin indikerar på att relationen mellan 

CSP och CFP är positiv medan den Neoklassiska synen syftar till att relationen mellan 

CSP och CFP är negativ. Det betyder att de två teorierna förklarar att relationen kan se 

ut på olika sätt, vilket indikerar på att vi inte vet säkert hur utfallet gällande relationen 

kommer att se ut. Med tidigare forskning som grund, att resultatet i olika forskares 

studier har varit varierande gällande relationen mellan CSP och CFP, tillsammans med 

Intressentteorin och den Neoklassiska synen som pekar på olika relationer mellan de två 

begreppen, kommer vi således att formulera studiens första hypotesen enligt följande:  

 

H0: Det existerar ingen relation mellan CSP och CFP. 

 

Få forskare har tidigare fokuserat på relationen mellan ett autentiskt CSR-arbete och 

företagets finansiella prestation samt huruvida det finns ett samband mellan dem eller 

ej. Vi ställer oss även frågande till om det kan vara så att opportunistisk CSR kan ha en 

påverkan på ett företags CFP. Även om en del forskare menar på att ett opportunistiskt 

CSR-arbete påverkar företags finansiella prestation negativt (Prior et al., 2008; Rowley, 

1997; Aupperle et al., 1985), är det ingen som tidigare gjort mätningar och tagit fram 

statistik på det för att stärka deras uttalande. Den Institutionella teorin belyser bland 

annat regler och lagar att förhålla sig till samt normer att följa för att uppnå de sociala 

förväntningarna från samhället. Samtidigt som den liknar Legitimitetsteorin, som 

indikerar på att CSR är ett sätt att betraktas som att vara legitim mot samhället och 

viktiga kunder samt intressenter för företaget, vilket innebär att det är av vikt att det 

sociala ansvaret lyfts fram. Således påverkas hur företagen agerar, av samhällets sociala 

förväntningar.  

Genom vår teoretiska referensram har vi definierat autentiskt handlande som 

principfasta och konsekventa handlingar sett ur ett längre tidsperspektiv, något som kan 

tillämpas i företagens CSR-arbete för att i sin tur gynna dem (Alhouti et al., 2016; 

Walumbwa et al., 2008). Ett engagemang i CSR genom ett autentiskt handlande från 

företagets sida, skapar från samhället och omvärlden ett förtroende för företaget 
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(Alhouti et al., 2016). Tillsammans med tidigare forskning, om autentisk CSR och 

opportunistisk CSR påverkar CFP samt Legitimitetsteorin och den Institutionella teorin 

formulerar vi studiens andra hypotes enligt följande: 

 

Ha: Autentisk CSR och opportunistisk CSR har ingen påverkan på relationen 

mellan CSP och CFP. 
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3. Metod 

 

I studiens tredje kapitel beskrivs den metod som har använts. Först ges en genomgång 

av studiens forskningsprocess, för att sedan behandla den empiriska metoden där 

datainsamling, urval och bortfall har beaktats. Sedan redogör vi för studiens 

operationalisering där det förklaras hur de olika variablerna CSRR, CFP, autentisk 

CSRR, och opportunistisk CSRR har mätts för att slutligen beskriva analysmetoderna 

som valts samt vilka kriterier för kvalitet som finns för kvantitativ forskning och 

existerande kritik mot använda metoder.  

 

 

3.1 Forskningsprocessen 
 

 

Figur 3. Vår forskningsprocess 

Positivismen är den forskningsfilosofi som den här studien förhåller sig till. Hur 

forskare ser på kunskap och hur världen uppfattas, kan delas in i två områden, 

epistemologi och ontologi (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Bryman & Bell, 2013). Detta 

har stor inverkan på vad som blir utfallet för en studie, valet av inriktning och 

värderingar kan påverka studien som helhet. Den kunskapsteori vår studie grundar sig i 

är den epistemologiska frågeställningen (Bryman & Bell, 2013). 



 

23 

Den positivistiska inriktningen handlar bland annat om att förklara (Sohlberg & 

Sohlberg 2013). Med anledning av att studien utgår ifrån epistemologiska kriterier som 

korrespondenstanken, det vill säga teorins överensstämmelse med verkligheten, 

kommer vår data analyseras utifrån det positivistiska synsättet. Studiens data har 

samlats in från databaser, vilket innebär att det är fakta som vi inte kommer ha 

möjlighet att påverka. Bryman och Bell (2013) menar vidare att faktan kommer vara av 

yttre karaktär, något som innebär att vi har förhållit oss objektivt mot empirin. 

Statusen på CSR, både autentisk och opportunistisk, i vår uppsats blir utifrån ett 

epistemologiskt synsätt som är ett samlingsbegrepp för vad företag, internt och externt, 

kallar företags agerande genom socialt ansvar (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Objektivismen anses höra samman med vetenskapen inom positivismen, vilken då 

lämpar sig för vår studie (Bryman & Bell, 2013).   

En av definitionerna som främst förekommer inom positivismen är att hypoteser ställs 

upp och att ställning ska kunna tas till deduktivism (Bryman & Bell, 2013). Genom att 

arbeta med den teoretiska referensramen har vi deducerat oss fram till studiens 

hypoteser. Något som Patel och Davidson (2011) beskriver som en hypotetisk-deduktiv 

forskningsansats, en konsekvens av den positivistiska forskningsfilosofin. 

Med utgångspunkt i att vi har undersökt om effekten av autentisk CSR är större än 

opportunistisk CSR på företags finansiella prestation, använder vi oss av mätbara 

variabler och uppställda hypoteser för att kunna förklara huruvida det är sant eller ej. 

Detta genom att ställa upp hypotser som sedan prövas genom empirin och grundar sig 

på tidigare studier inom samma ämne (Bryman & Bell, 2013). Grunden kan då anses 

vara att vi tillämpar logik och empiri genom att pröva de olika hypoteserna (Thurén, 

2007). Genom den deduktiva processen, kontrollerar vi om de ställda hypoteserna 

genom empiriskt material stämmer överens med det faktiska utfallet. 

När en studie ställer upp hypoteser avslöjas det kvantitativa metodvalet (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Vidare menar Bryman och Bell (2013) att den kvantitativa metoden 

förutsätter ett samband och att någons slags mätning bör genomföras. Vi anser att vår 

studie är kvantitativ i och med att vi ska undersöka sambandet mellan olika typer av 

CSR och CFP, vidare med anledning av att vi utgår från en teori, som sedan prövas mot 

kvantifierbar data. Sekundär data, förklarar Bryman och Bell (2013), som att det finns 

en extern synvinkel hur en organisation betraktas utifrån. Vår studie har mätt huruvida 

företagets CSR är lönsam för den finansiella prestationen och utifrån detta anser vi en 
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kvantitativ metod vara mest lämplig för att det ska finnas en möjlighet att generera ett 

rättvist resultat av studien.  

Bryman och Bell (2013) menar att en tvärsnittsdesign framförallt används när variation 

ska kartläggas. I en tvärsnittsdesign studerar forskaren flera olika variabler, mer 

specifikt att effekten mellan variablerna undersöks vid en specifik tidpunkt (Yin, 2007; 

Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). I och med att vi ska undersöka om autentisk CSR 

har en större påverkan på ett flygbolags finansiella prestation än ett opportunistisk CSR 

är en tvärsnittsdesign lämplig för att sambandet mellan de olika variablerna ska kunna 

identifieras.  

3.2 Empiriskt studiefält 

Flygplansindustrin är en av världens mest högteknologiska industrier som utvecklades 

under det tidiga 1900-talet. De kommersiella flygbolagen hade stor tillväxt under 1920-

talet över hela världen, men det var under 1950-talet som passagerarflygplanen tog form 

(The Global Airline Industry Program, 2018). Detta har varit en viktig roll i de 

ekonomiska och sociala framstegen världen över.    

En motivering till varför flygindustrin utgör ett empiriskt forskningsområde menar 

Cowper-Smith och de Grosbois (2011) beror på att flygindustrin får mycket 

uppmärksamhet från både den offentliga och akademiska världen, med anledning av 

dess signifikanta påverkan på miljön och det sociala. Lee och Park (2010) redogör för 

att flygbolagen inte bara bör ta hänsyn till miljöpåverkan utan även arbeta aktivt och 

ansvara över deras sociala inverkan på samhället som helhet. Även IATA (2017) 

påpekar att flygbolagen idag har inflytande över fler dimensioner, såsom miljömässig, 

samhällsekonomisk och ekonomisk. Sedan 2010 har flygbolag mött en mer utmanande 

miljö då bränslekostnad och lågprisflygbolag äntrade marknaden, vilket gjorde att 

befintliga flygbolag fick ompröva och anpassa sina affärsplaner och strategier på lång 

sikt (Chang et al., 2015). Därför menar Saeidi et al. (2015) att flygbolag, genom att 

engagera sig i CSR, kan förbättra sitt rykte och utvinna konkurrensfördelar som en 

konsekvens av engagemanget. Varför en tydlig CSR-strategi kan vara ett 

tillvägagångssätt som stärker varumärket.  

Vidare finns det ytterst lite forskning gällande CSR-utövandet och CSR-rapportering 

inom flygindustrin och utvecklingen har gått relativt långsamt. År 2009 var det 

exempelvis endast 14 flygbolag av 41 totalt i en undersökning som gjorde årliga CSR-

rapporteringar (Cowper-Smith & de Grosbois, 2011) och än är det fortfarande få 
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flygbolag som hållbarhetsrapporterar i relation till storleken på flygindustrin. Lynes and 

Andrachuk (2008) menar att stora delar av CSR-initiativ i flygindustrin är okända och 

att akademisk litteratur bekräftar att fler och fler flygbolag implementerar 

hållbarhetsinitiativ och rapportering av dess hållbarhetsprestation i CSR-rapporter.  

Ovanstående resonemang gör att vi finner det inte bara intressant, men även relevant att 

studera hur flygbolagen arbetar med CSR. Om de är autentiska eller opportunistiska i 

sitt arbete samt hur många flygbolag vi kan finna som idag arbetar kontinuerligt med 

CSR. Detta eftersom att det tidigare har varit så pass få flygbolag som har CSR-

rapporterat. Även med anledning av att de flesta förväntar sig att flygbolag arbetar med 

CSR på ett autentiskt sätt, speciellt med anledning av att det är en global industri, och 

dess miljöpåverkan, vilket även Chang et al. (2015) påtalar.  

3.3 Empirisk metod 

I tidigare rubriker i det här kapitlet har vi introducerat vår forskningsprocess och 

studiens empiriska studiefält. I det här kapitlet kommer istället det praktiska 

tillvägagångssättet att beskrivas, mer specifikt behandlas detaljerad information om våra 

empiriska metoder.  

3.3.1 Litteratur- och datainsamlingsmetod 

I vår studie har vi använt oss av sekundärkällor, som vetenskapliga artiklar och tryckt 

litteratur, tillsammans med den redovisningsdata vi hämtat från databaser. Vi har utgått 

från de databaser som tillhandahålls via Högskolan i Gävle, för att få relevant 

information och hög kvalitet på forskningslitteraturen. Vi har använt databaser som 

Academic Search Elite, Google Scholar, Emerald och Scopus samt nyckelord som 

“CSR”, “corporate social responsibility”, CFP”, “CSP”, “authentic CSR”, 

“opportunism”, “authenticity” och “airline”. 

En stor del av våra vetenskapliga artiklar innehar en hög ranking i Association of 

Business Schools (ABS). De artiklar vi använt i vår studie ansåg vi innehålla relevant 

information för vårt forskningsområde, därav förekommer det även artiklar med lägre 

ranking. Utifrån de vetenskapliga artiklarna har vi även funnit värdefulla 

forskningsreferenser att använda oss av.  

Vår studie har enbart baseras på data av sekundär art, vilket innebär att den är insamlad 

av andra externa parter och således inte av oss själva. Vi har utgått ifrån de begrepp och 

variabler som Thomson Reuters presenterar, de vi anser vara lämpliga för studien. På så 
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sätt kan vi arbeta med data som är relevant för att till slut ha möjlighet att besvara vårt 

syfte (Eliasson, 2010). För att analysera studiens data har vi använt 

statistiskprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

3.3.2 Studiens population, urval och bortfall 

I en kvantitativ studie är generaliserbarhet en viktig faktor (Saunders et al., 2016). 

Generalisering handlar om huruvida resultatet är relevant för andra forskare (Bryman & 

Bell, 2013), i vårt fall relevansen för de flygbolag som inte har inkluderats i vår studie. 

För att urvalet ska bli representativt för en omfattande population är sekundärdata 

många gånger att föredra, eftersom den i stor utsträckning bidrar till ett stort urval, till 

skillnad från primärdata (Vartanian, 2011). Trots studiens begränsning till flygindustrin 

har vi haft detta i åtanke och samlat en så stor population som har varit möjligt 

 

Genom att begränsa oss till flygplansindustrin har vi använt en lista på flygbolag som 

trafikerar Stockholm Arlanda Airport (Swedavia, 2017) samt en lista med de 100 bäst 

rankade flygbolagen i världen (Skytrax, 2017) för att få fram olika flygbolag. Vidare har 

vi manuellt sökt på namnen på flygbolagen i Thomson Reuters databas, med anledning 

av begränsningen att söka på en specifik bransch i databasen. För att få ett representativt 

urval, vilket Bryman och Bell (2013) förklarar som en miniatyr av populationen, har vi i 

förhållande till flygindustrins storlek valt att inte avgränsa oss geografiskt, utan tagit 

med flygbolag från hela världen till den del det fanns data. Efter filtreringar består vårt 

urval av 24 stycken flygbolag från de största huvudområdena för världens flygtrafik, 

vars statistiska data innehar den information som studien är i behov av.  

 

 

 

Tabell 1. Studiens urval 
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Vårt urval kan till synes anses vara aningen begränsat, eftersom många flygbolag inte 

innehar ESG-score som är den centrala variabeln för CSP vilken är av betydelse för vår 

studie. Varför det finns en viss begränsning att göra generaliseringar utifrån vårt urval. 

Däremot täcker urvalet en bred geografisk ståndpunkt, då vi har data från flygbolag i 

flera olika länder och världsdelar. Varför urvalet kan generaliseras till hela världen samt 

som tidigare nämnt, till de flygbolag som inte inkluderats i studien. Vår ambition är att 

skapa nya infallsvinklar till hur CSR-aktiviteter kan påverka den finansiella 

prestationen. 

3.4 Operationalisering 

Operationalisering innebär att transformera koncept till mer greppbara och konkreta 

begrepp för att få fram mätbara resultat (Saunders et al., 2016). Studiens syfte är att 

förklara om en autentisk eller opportunistisk CSR-strategi har en påverkan på CFP, 

varför dessa begrepp är de mest relevanta. Bryman och Bell (2013) förklarar 

operationaliseringsprocessen som övergången från teori till empiri och en beskrivning 

av den procedur som appliceras för att utföra kvantitativa mätningar.  

 

En opportunistisk CSR-strategi, menar Tang et al. (2012) kan genomföras på ett 

oplanerat, slumpmässigt eller inkonsekvent sätt. På grund av att ett företags CSR-

aktiviteter kan vara konsekventa, vilket vi menar har en betydande roll för hur företagen 

är autentiska eller opportunistiska i sitt arbete med CSR, har vi valt att använda oss av 

kurtosis. Kurtosis är ett mått som visar hur sannolika de mer extrema utfallen är utifrån 

en sannolikhetsfördelning. 

  

Thomson Reuters databas tillhandahåller även variabeln “controversies”, som mäter om 

företaget under året har påverkats av en negativ händelse, exempelvis 

redovisningsmässiga skandaler. Vidare har vi mätt autentisk CSR utifrån om bolaget har 

en aktiv CSR-kommitté eller inte och om företaget CSR-rapporterar vilket 

Moravcikova, Stefanikova och Rypakovaa (2015) menar kan bidra till en systematisk 

hantering av socialt ansvarsfulla aktiviteter.  
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3.4.1 Mäta den oberoende variabeln CSP 

För att mäta ett företags sociala ansvarstagande används ofta CSP som mått. Detta med 

anledning av att CSR inte är en kvantitativ eller mätbar variabel (Carroll, 1979). För att 

mäta hållbarhet och CSP-betyget utgår vi från Thomson Reuters ESG-index, med 

anledning av att databasen har tillgång till en stor andel data med avseende på ESG och 

dess popularitet i tidigare studier (Thomson Reuters ESG-score, 2017). Databasen 

innehåller över 6000 globala företag och över 400 mätvärden (ibid).  

 

I Thomson Reuters databas finns mätinstrumentet ESG-betyg som står för 

environmental, social and corporate governance performance, som flera tidigare studier 

använt sig av för att jämföra och mäta hur företag använder sig av CSR (Cheng, 

Ioannou & Serafeim 2014; Luo, Wang, Raithel & Zheng, 2015). Isin tur bestäms ESG-

betyget med hjälp av ESG-score (Thomson Reuters ESG score, 2017), för att få en 

helhetsbedömning av företaget. En beräkning av ESG-score genomförs med hjäp av 

olika viktade och grupperade mätvärden, som sedan avläses för att få fram ett ESG-

betyg.  

 

Vid analys med hjälp av ESG-score sammanställs och grupperas företagen med en siffra 

mellan 0-1 där de olika mätvärdena omvandlas till en betygsskala från D- till A+, se 

tabell 2. I vår studie har vi valt att betyg B- och högre betyg är en indikator på att CSP 

är av god nivå inom företaget, med anledning av att det inkluderar betygsskalans övre 

del, alltså betyg > 0,5. Något som gör insamlingen av data fri från dolda beräkningar 

och att processen blir transparent, beror på att en automatiserad modell används.  
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Tabell 2. ESG-score (Thomson Reuters ESG Score, 2017). 

 

3.4.2 Mäta de oberoende variablerna autentisk CSP och opportunistisk CSP 

För att se om företag använder sig av en autentisk eller opportunistisk CSR-strategi har 

vi valt att studera konsekvens, vilket mäter om företaget arbetar konsekvent med CSR 

eller inte. Autenticitet kan kopplas till konsekventa och princifasta handlingar (Tang et 

al., 2012; Walubwa et al., 2008). Tang et al. (2012) påpekar vidare vikten av att agera 

konsekvent då frånvaro i ett långfristigt engagemang kan minska förmågan hos 

företaget att tillhandahålla förväntad kunskap. En opportunistisk CSR-strategi kan 

istället återspegla att det inte finns någon obligatorisk redovisningspraxis, samt ett 

inkonsekvent agerande (Muttakin et al., 2015). 

 

För att mäta konsekvens har vi valt att använda kurtosis, vilket använts i tidigare 

forskning för att mäta konsekvens över flera år och måttet utgår från företagens ESG-

score (Vermeulen och Barkema, 2002). Genom att använda kurtosis kan vi granska om 

företagen engagerar sig i långvariga engagemang. Om ett företag anses vara konsekvent 

innebär det att de har uppfyllt ett av kraven för att inneha en autentisk CSR-strategi 

(Tang et al., 2012). Blir resultatet däremot att företaget är inkonsekvent, anses de inneha 

en opportunistisk CSR-strategi (Muttakin et al., 2015). 

 

För att genomföra mätningen av kurtosis har vi samlat in ESG-betyg över fem år med 

normalfördelningen 1,2 (Ho & Yu, 2015). Vi har bedömt att ett företags kurtosisvärde 

för ESG-betyget som är mellan <-1,2 och > +1,2 innehar ett konsekvent CSR-arbete och 
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att de företag som faller utanför skalan är inkonsekventa. Vi har använt oss av följande 

formel för kurtosis: 

 

 

                                Kurtosis =  

 

Formel 1. Kurtosis 

 

𝑥    = Medelvärde för ESG-betyg  

𝑥𝑖 = Förändring i ESG-betyg i år  

σ = Standardavvikelse i ESG-betyg  

n = Antal observationer  

 

 

Walumwba et al. (2008) och Tang et al. (2012) beskriver att ett företags CSR-arbete ska 

inneha en långsiktig strategi för att de ska anses vara autentiska i sitt arbete med CSR. 

Företag som har CSP-kommitté tyder på autenticitet, vilket vi har valt som ett kriterie 

likt Eberhardt-toth (2017). Vi har även valt att granska om företagen innehar CSR-

rapportering. Vi har vid dessa två variabler infört med värdet 1, då företagen anses vara 

autentiska och innehar CSR-kommitté respektive CSR-rapportering, och 0 för de som 

anses vara opportunistiska och inte uppfyller dessa kriterier. 

För att se samband mellan den finansiellla prestationen och kontroverser har vi använt 

ESG Controversies Score som innehåller 23 kontroverser inom socialt, miljö och 

företagsstyrning. Kontroverserna mäter hur företag visas i medier och om negativa 

händelser får konsekvenser (Thomson Reuters ESG Score, 2017). Något som Brunton, 

Eweje och Taskin (2017) anser har en tydlig koppling till autenticitet genom uttrycket 

“walk the walk”, eftersom att CSR-information även ska uppfattas som legitimt av 

omvärlden. 

ESG Controversies Score minskar om en skandal inträffar under året och detta kan ha 

en påverkan på poängen under flera år, exempelvis påföljder som rättegångar, pågående 

tvister och böter kopplat till själva händelsen. För att använda oss av ESG Controversies 

Score har vi, genom medianen som gränsvärde, satt poängen 1 för de företag som ligger 
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över medianen som autentiska, och de företag som ligger under medianen, får poängen 

0 och anses vara opportunistiska.  

 

Dessa fyra mått (kurtosis, CSR-rapportering, CSR-kommitté, och ESG controversies) 

måste alla få siffran 1 för företagen ska anses arbeta med CSR autentiskt och resterande 

anser vi vara opportunistiska i sitt CSR-arbete, för att jämförelse ska kunna ske mot den 

finansiella prestationen över fem år.  

3.4.3 Mäta den beroende variabeln CFP  

Det marknadsmässiga måttet är utifrån företagens marknadsvärde och 

redovisningsmässiga mått mäter lönsamheten hos företagen. Vi har därför utgått från 

båda dessa mått i vår studie för att presentera den finansiella prestationen. För att få 

fram företagens marknadsvärde har vi mätt det med Tobin’s Q, som är ett komplext 

mått, men har med tiden förenklats och blivit populärt när sambandet mellan CSP och 

CFP ska studeras (King & Lennox, 2001).  

Det marknadsmässiga måttet Tobin’s Q beskriver förhållandet mellan 

återanskaffningsvärdet av ett företags tillgångar och företagets marknadsvärde. Det är 

en kombination av både inre och yttre mått som beräknas genom det egna kapitalet 

dividerat med totala tillgångar (Chung & Pruitt, 1994). Eventuella investerare till 

företaget förklaras bli intresserade om värdet på Tobin’s Q är högt, eftersom värdet på 

företaget i detta fall överstiger företagets tillgångar och vice versa. 

Måttet på Tobin’s Q förklaras som Q-värdet, för att beräkna detta används nedanstående 

formel 2. Om ett värde mellan 0 och 1 antas av Q-värdet innebär det att det är lönsamt 

att investera, är värdet däremot större än 1 innebär det att det finns en övervärdering av 

företaget (Bolton, Chen & Wang, 2011). Vi har använt oss av följande beräkning: 

 

Tobin’s Q =  (Aktiernas marknadsvärde + Totala skulder)  

   (Totala skulder + Bokfört värde på eget kapital) 

 

Formel 2. Tobin's Q 
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De redovisningsmässiga måtten bestäms genom att tillgångarnas avkastning fångas upp 

via en intern process där hänsyn tas till företagets redovisning. Ett vanligt mått i studier 

på CFP, är det redovisningsmässiga måttet ROA som flera tidigare forskare använt sig 

av (De Wet & Du Toit, 2007). ROA är även ett mått som ofta används när företag som 

har liknande ekonomisk struktur ska jämföras (Thomson Reuters, 2017), något som 

stämmer överens med vår avgränsning till flygindustrin. 

Ovanstående resonemang är anledningen till varför vi har valt att använda ROA, 

avkastning på totalt kapital, för att mäta företagens lönsamhet. Detta beräknas med 

företagets nettoresultat dividerat med totala tillgångar, se formel 3. Gallo (2016) 

förklarar det som, hur investeringar i företaget genererar vinst. Ett sätt att beskriva ROA 

är, hur många procent av varje investerad krona som ger företagen ett positivt resultat.  

Även Thomson Reuters (2017), beräknar ROA genom att sätta nettoresultatet i relation 

till de totala tillgångarna. Nyckeltalet visar hur lönsamma företagen är i relation till 

deras tillgångar. För beräkning av ROA i den här studien används följande formel: 

  

 

          ROA = nettoresultat 

                   totala tillgångar 

 

Formel 3. ROA 

 

3.4.4 Kontrollvariabler 

Relationen mellan CSP och CFP kan påverkas av fler olika faktorer, varför vi har valt 

storlek och risk som kontrollvariabler. Det är två variabler som är ofta förekommande i 

tidigare forskning (Margolis, Elfenbein & Walsh, 2009). Även hur gamla företagen är, 

det vill säga ålder som kontrollvariabel, anser vi vara relevant att använda i vår studie, 

eftersom yngre gentemot äldre företag kan ha olika typer av relation till CSR, med tanke 

på deras historiska roll. Detta är något som Godos-Díes, Cago och Campillo (2011) har 

funnit, att det finns ett signifikant positivt förhållande mellan ålder och CSR-initiativ.   

 

Dessa variabler kan påverka resultatet och göra det snedvridet (Martínez-Ferrero & 

Frías-Aceituno, 2015), därför tillämpas de för att resultatet ska bli rättvist där en 
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kontroll av de oberoende och beroende variablerna sker. De är även de mest 

förekommande variablerna när relationen mellan CSP och CFP studeras (Margolis & 

Walsh, 2003). I enlighet med ovanstående resonemang definierar vi studiens tre faktorer 

som har en påverkan på relationen enligt följande. 

3.4.4.1 Storlek 

Ett företags storlek, menar Mahoney och Roberts (2007), som mäts utifrån företagets 

totala tillgångar, är en kontrollvariabel som ofta används. McWilliams och Siegel 

(2001) menar att ett företags storlek kan påverka dess användning av CSP.  

Ett företags tillväxt kan utgöra att uppmärksamheten dras till dem. Waddock och Graves 

(1997) menar då att engagemang inom CSR behövs för att göra intressenterna nöjda. 

 

En förbättrad finansiell prestation, rykte och lojalitet från kunder kan då erhållas om ett 

företag väljer att ta hänsyn till intressenternas krav (Marom, 2006). De större företagen 

har sannolikt större tillgång till resurser för att ha möjlighet att investera i CSP, än de 

mindre företagen (Margolis et al., 2009). Tang et al. (2012) menar att tendensen att 

investera i CSP är högre i större företag än de mindre. Därav har vi valt att använda oss 

av totala tillgångar, för att mäta hur stort ett företag är: 

 

Storlek = totala tillgångar 

 

Formel 4. Storlek 

 

3.4.4.2 Risk 

CSP är ett område som bidrar till försiktighet bland chefer, något som kan bero på att de 

påverkas av risknivån inom företaget (Waddock & Graves, 1997). Detta influerar hur de 

resonerar och agerar kring beslut gällande investeringar och besparingar (McGuire et 

al., 1988). Därför har risker inom företag en tydlig relation till företagets finansiella 

prestation (Ullmann, 1985) och uppfattningen om risken för att investera i CSP 

(Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015). 

 

För att mäta risk kan flera olika mått användas, McWilliams och Siegel (2000) menar 

att relationen mellan totala tillgångar och långfristiga skulder är ett av dem. Vi har för 

att mäta risk i företagen har vi använt oss av följande formel: 
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Risk = långfristiga skulder 

           totala tillgångar 

 

Formel 5. Risk 

 

3.4.4.3 Ålder 

Ramos, Cecilio, Douglas och Caeiro (2013) menar att ålder kan vara användbart vid 

studier inom CSR. Äldre företag som har en längre historia belagd inom CSR-

aktiviteter tenderar att öka sina CSR-aktiviteter med tiden (Roberts, 1992). Vi har därför 

valt att se hur olika åldrar på företag påverkar CSR. När det gäller åldersspannet på 

företagen har vi valt att yngre företag är mellan 0-20 år, alltså grundade 1998 eller 

senare. Äldre företag är således 20 år och äldre, grundade 1997 eller tidigare.   

3.5 Studiens analysmetoder  

I vår studie har vi valt att använda SPSS (Statistical Package of Social Sciences), som är 

ett statistikprogram, för att analysera datan. Något som Bryman och Bell (2013) 

förespråkar när analysering av data ska genomföras. I första hand har vi genomfört en 

analys av den beskrivande datan, för att få en övergripande bild av dess utfall. Vi har 

testat två olika hypoteser, en för sambandet mellan CSR och CFP och den andra för 

sambandet mellan autentisk CSR samt opportunistisk CSR och CFP. Detta har skett 

genom multipla regressionsanalyser som har genomförts med kontroll av felkällor, 

såsom Durbin-Watson testet genom autokorrelation och felkällan multikollinearitet. 

Kontrollen av felkällorna tillsammans med den multipla regressionsanalysen 

presenteras nedan.  

3.5.1 Beskrivande statistik 

Den första delen av studiens analyser är att se olika relationer och samband mellan 

studiens variabler. Denna fas kan förklaras vara en univariat analys där variablerna 

analyseras en åt gången (Bryman & Bell, 2013). Extremvärden beräknas genom 

medelvärde, standardavvikelse samt minimum- och maximumvärde. Det anses av 

McWilliams och Siegel (2001) vara lämpligt vid en kvantitativ analys. 
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Medelvärdet är ofta förekommande när ett genomsnitt av kvantitativ data ska beräknas 

(Wahlgren, 2012). För att beräkna medelvärdet summeras all data och divideras sedan 

med antalet värden som har summerats. Detta visar sedan genomsnittet för 

observationerna (Bryman & Bell, 2013). Nedan presenteras formeln som har använts för 

att beräkna medelvärdet i denna studie: 

 

md = 𝑥   =   

 
 

 

Formel 6. Medelvärde 

 

𝑥    = medelvärde 

∑ = summa 

n = antal  

 

För att undersöka spridningen på den data som studien har, beräknas även 

standardavvikelse, utöver kontrolleringen för minimum- och maximumvärde. 

Standardavvikelse är ett så kallat spridningsmått och visar förändringen runt 

medelvärdet i genomsnitt, där extremvärden kan upptäckas (Bryman & Bell, 2013). 

Följande formel har använts vid beräkning av standardavvikelse: 

 

 s = 
√     

 
  

   
 

 

Formel 7. Standardavvikelse 

 

3.5.2 Pearsons korrelation 

Vi har i vår studie valt att använda Pearsons korrelationstest. Med anledning av att 

korrelationen mellan två variabler beräknas genom detta test och en samverkan mellan 

variablerna kan urskiljas (Burja & Marginean, 2014, där korrelationskoefficienten antar 

ett värde mellan -1 och +1 (Widermann & Hagmann, 2016). Variablernas samband är 

starkare mellan varandra ju närmare värdet är 1 som antas av korrelationskoefficienten 
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(ibid). Om korrelationskoefficienten antar värdet 0 finns inget samband mellan 

variablerna.  

3.5.3 Felkällor 

Felkällor kan förekomma när regressionsanalyser genomförs, varför en kontroll av 

felkällor bör göras för att resultatet ska vara säkert (Wahlgren, 2012). Studiens kvalitet 

påverkas av resultatets pålitlighet och därför är kontroll av felkällor viktiga i dessa 

sammanhang (Saunders et al., 2012). Vi är medvetna om att det finns en del olika 

felkällor som kan kontrolleras men vi har i vår studie valt att kontrollera för 

autokorrelation och multikollinearitet. Nedan följer en introduktion till de två felkällor 

som har använts.  

3.5.3.1 Autokorrelation  

Den första felkällan som vi kontrollerat för är autokorrelation, vilket har genomförts via 

Durbin-Watson testet. Autokorrelation innebär att en variabel är beroende av den 

tidigare variabeln. Problemen som kan uppstå med autokorrelation är att felaktiga 

resultat ges när en regressionsanalys genomförs (Chatterjee & Hadi, 2012), varför vi ser 

det som en relevant felkälla att kontrollera för då vi i vår studie genomför 

regressionsanalyser.  

 

Om det finns ett samband eller inte mellan residualerna i regressionen undersöks av 

Durbin-Watson testet. När residualernas korrelation är noll, föreligger det ingen 

autokorrelation. Låga värden för Durbin-Watson testet visar att autokorrelationen är 

positiv och ett högre värde indikerar att autokorrelationen är negativ, skalan som 

används är mellan 0 och 4. Om värdet ligger nära 2 indikerar det att en autokorrelation 

saknas (Chatterjee & Simonoff, 2013). Vi har genom SPSS fått fram att Durbin-Watson 

värdet i vår studie ligger relativt nära 2, vilket indikerar på att autokorrelation inte 

föreligger. 

3.5.3.2 Multikollinearitet 

Den andra felkällan som har kontrollerats i studien är multikollinearitet. När 

regressioner ska genomföras är det relevant att undersöka om oberoende variabler är 

oberoende av varandra (Wahlgren, 2012), något som vi anser vara relevant då olika 

variabler i studien förekommer. Vid hög korrelation föreligger multikollinearitet mellan 

variablerna. Andersson, Jorner och Ågren (2007) förklarar att detta ska undersökas 

genom att se till de oberoende variablerna i regressionsanalysen.  
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Precisionen i regressionsanalyser påverkas negativt av multikollinearitet, något som kan 

bidra till att forskaren inte finner de samband som har förväntats, i vår studie sambandet 

mellan CSR och CFP samt mellan CFP och de två olika typerna av CSR, autentisk och 

opportunistisk. Multikollinearitet granskas utifrån korrelationskoefficienten mellan de 

oberoende variablerna. Dessa värden bör inte överstiga 0,7-0,8. I vår studie ligger 

värdena under intervallet, vilket indikerar på att multikollinearitet inte föreligger. 

3.5.4 Multipel regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys består av en eller fler variabler. Vår studie har olika 

variabler som kan ha en inverkan på sambandet (Bryman & Bell, 2013). Det är flera 

andra forskare som har använt sig av multipla regressionsanalyser som Waddock och 

Graves (1997), Mahoney och Roberts (2007) samt McWilliams och Siegel (2000), 

varför vi ansett att denna analysmetod är användbar. 

Möjligheten att inkludera fler variabler är det som gör multipla regressionsanalyser till 

ett föredelaktigt verktyg (Djurfeldt & Barmark, 2009). En modell som kan användas för 

multipla regresioner kan förklaras med modellen nedan: 

 

Regressionsanalys = y = β0 + β1x1t + β2x2t +... βkxkt + ε 

 

 

Ekvation 1. Multipel regression 

 

 

 y = Den beroende variabeln 

 t = Tecken för observationerna 

β = Modellens koefficienter 

x = Oberoende variabel 

k = Antalet oberoende variabler 

ε = Residual  
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Utifrån ekvation 1 har vår studie utgått från följande multipla regressionsanalyser: 

 

ROA = β(CSP) + β(storlek) + β(risk) + β(ålder)+ ε 

 

Ekvation 2. Multipel regressionsanalys med ROA som mått på CFP 

 

Tobin’s Q = β(CSP) + β(storlek) + β(risk) + β(ålder)+ ε 

 

Ekvation 3. Multipel regressionsanalys med Tobin's Q som mått på CFP 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

Tre begrepp har valts för att utgöra en grund kring diskussionen om studiens kvalitet. 

Nedan följer därför en redogörelse för dessa begrepp – reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet. Något som har en betydelse för studiens kvalitetsbedömning (Bryman & 

Bell, 2013). 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur väl studien kan replikeras och innebär att en utomstående 

forskare kan göra samma undersökning och få samma utfall. Högre reliabilitet ger större 

möjlighet att utfallet blir detsamma i en ny studie (Eliasson, 2010).  

De mått som används i studien ska stärka reliabiliteten genom en tydlig dokumentation 

av genomförandet. Bryman och Bell (2013) menar att detta påverkar stabiliteten, därför 

bör de mått som används inte påverkas över tid, och återspegla verkligheten utan 

tillfälligheter. Att vara konkret i operationaliseringen och förklara tillvägagångssättet, 

menar Yin (2007), stärker reliabiliteten.  

Den interna reliabiliteten står för följdriktighet och tillförlitlighet, vilka vi anser har 

uppnåtts när vi mätt CSR utifrån Thomson Reuters ESG-betyg. Stabiliteten står för hur 

måttens säkerhet och garanti påverkas över tid, vilket vi anser är av hög vikt för 

Thomson Reuters och vårt valda tidsintervall. Saunders et al. (2012) menar att 

reduceringen av fel i studien stöds genom en väl utförd metod så att samma utfall ges i 

liknande studier. Vi har beskrivit vår metod och begreppen noggrant, vilket innebär att 

andra forskare kan genomföra samma metod och erhålla samma resultat (Saunders et 

al., 2012). Ovanstående resonemang gör att vi anser vår studie inneha reliabilitet. 
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3.6.2 Validitet 

Validitet kan beskrivas som giltigheten (Eliasson, 2013). För att konkretisera mätning 

och studiens trovärdighet menar Smith (2003) att validiteten bör vara hög. Bryman och 

Bell (2013) menar att validiteten är den mest centrala delen inom forskningen. Vidare 

finns det olika kategoriseringar inom validitet, de tre kategorierna innefattar intern- och 

extern validitet samt begreppsvaliditet (ibid). 

Forskaren bör ha lyckats väl med sin operationalisering och med mätningen av 

begreppen för att en god validitet ska uppnås (Bryman & Bell, 2013). I föreliggande 

studie har vi deducerat oss fram till hypoteser genom den teoretiska referensramen och i 

relation till detta är begreppsvaliditeten en viktig faktor. Begreppsvaliditeten är ett 

beskrivande mått av hur väl de använda måtten tyder på det som ska undersökas i 

studien. Om måtten inte speglar begreppet på ett rättvist sätt kan brister i resultatet 

komma att uppstå (Bryman & Bell, 2013). Vi har i den teoretiska referensramen, genom 

tidigare forskning, diskuterat studiens centrala begrepp som CSR, CSP, CFP, autentisk 

CSR och opportunistisk CSR för att precisera vilken definition av dessa begrepp vi har 

valt att förhålla oss till. 

Även den interna validiteten är av vikt, vilken föreligger när resultatet visar exakta 

orsakssamband mellan en oberoende och beroende variabel (Bryman & Bell, 2013; 

Saunders et al., 2012). I vår studie bör variablerna kontrolleras så att verkligheten 

stämmer överens med de mått som har använts, eftersom syftet med studien är att 

förklara om autentisk CSR påverkar ett företags finansiella prestation mer positivt än 

opportunistisk CSR. Det är viktigt att variabler som kan påverka varandra granskas. 

Bryman och Bell (2013) menar att det är så variablerna kan reflektera verkligheten.  

Den externa validiteten påverkas i vår studie av urvalets storlek, då en möjlighet till 

generaliseringen till andra grupper än de som undersöktes (Bryman & Bell, 2013), 

däremot stöds den externa validiteten av att vårt urval är slumpmässigt då vi tagit med 

de företag som haft tillgänglig data för våra variabler. 
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3.6.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet kan förklaras som upprepning, mer specifikt, att andra forskare ska ha 

möjlighet att kunna genomföra en liknande studie med samma resultat (Smith, 2003; 

Bryman & Bell, 2013). Framtida forskning ska kunna återskapa vår studie och därför 

ska handlingssättet förklaras grundligt (Bryman & Bell, 2013). Därför har vi i 

metodkapitlet detaljerat beskrivit vårt tillvägagångssätt. 

För att replikeringen av vår studie ska vara möjlig, har vi i delkapitlet 3.3.4 beskrivit hur 

vi har beräknat de finansiella nyckeltalen som har använts från databasen Thomson 

Reuters (Bryman & Bell, 2013). Tillvägagångssättet som tillämpats i studien är 

beskrivet i operationaliseringen och de källhänvisningar som är gjorda återfinns i 

referenslistan. 

3.7 Metodkritik 

När vi samlar in vår data från företagen kan det tänkas att många faller bort i och med 

att de eventuellt inte har redovisat eller offentligt publicerat den information om CSR 

som vi behöver. Hur urvalet görs kan påverka möjligheten att dra generella slutsatser 

(Eriksson & Hultman, 2014). Bryman och Bell (2013) menar att offentlig statistik är 

något som företag inte prioriterar i första hand, vilket begränsar möjligheten till att 

samla in mängden offentlig data.  

En annan nackdel med sekundärdata kan vara begränsningen som komplexiteten av 

datamängden medför. Bryman och Bell (2013) menar att data från de flesta databaser är 

omfattande samt att det kan finnas många olika variabler. Med anledning av 

avgränsningen till flygindustrin, kommer vår insamlade data inte att vara lika 

omfattande, som valet av alla industrier utan geografisk avgränsning skulle generera. I 

och med att CSR är ett komplext begrepp kommer genomförandet av studien genom 

insamling av offentlig statistik ändå att vara den del som för oss, kan vara det mest 

tidskrävande under arbetet.  Ser vi till nutid, har sekundärdata förbättras. Det är något 

Vartanian (2010) påpekar, att sekundärdata är av övergripande god kvalitet.  
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4. Resultat 

 

I det fjärde kapitlet redogör vi för studiens resultat. Inledningsvis uppges den 

beskrivande statistiken och avslutningvis behandlas kontroll av felkällor samt de 

korrelation- och regressionsanalyser som har varit grunden för resultatet av studien.   

 

4.1 Beskrivande statistik 

I tabellerna 4, 5, 6 och 7 presenteras den beskrivande statistiken av de variabler som 

tillämpats. Tabellerna visar samtliga variabler som ingår i studien för att se om företag 

är autentiska eller opportunistiska i sitt CSR-engagemang gentemot CFP. Vi presenterar 

först den statistik som följer CSR och CFP för att sedan visa resultatet av urvalets 

indelning i åldersgrupper och till sist presenteras resultatet av de företag som innehar ett 

autentisk CSR-arbete respektive ett opportunistiskt CSR-arbete uppdelat efter de olika 

kriterierna för autenticitet. Tabellerna visar de beroende variablerna ROA och Tobin´s 

Q för CFP och den oberoende variabeln CSP, samt storlek och risk som 

kontrollvariabler. Även ålder presenteras som en kontrollvariabel.   

 

4.1.1 CSR och CFP 

 

Tabell 3. Beskrivande statistik för hela urvalet 

 
Variabel N företag Medelvärde Standardavvikelse  Min. Max.  
ROA 24 3,8611 4,2847   -14,1100 24,1700 

    
Tobin’s Q 24 1,1853 0,2337  0,1134 2,3092 
 
CSP 24 0,5591 0,1582  0,2307 0,8514 
 
Storlek 24 6,4735 7,0307  5,5524 7,6461

   
Risk 24 0,3475 0,2489  0,0261 1,8147 

 
Tabell 3. Beskrivande statistik 

Antal bolag i studien är N för varje variabel. Medelvärdet av variablerna i genomsnitt visas av 

medelvärdet. Avvikelsen i genomsnitt hos variablerna visas av standardavvikelsen. Max. och min. visar 

minimum- och maximumvärde. ROA är den genomsnittliga avkastningen på totala tillgångar och Tobin´s 

Q visar relationen mellan marknadsvärde och bokfört värde för CFP. CSP är medelvärdet för ESG-betyg 

och risk samt storlek har vi tidigare beskrivit i 3.4.4.2 samt 3.4.4.1. Vi har valt att logaritmera storlek 

genom log10. 
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Vi kan se att värdena för medelvärdet och standardavvikelsen är positiva för ROA där 

medelvärdet är 3,86 % med en variation på 4,28 % i tabell 3. Ur tabellen kan vi även 

urskilja att ROA har det högsta medelvärdet och standardavvikelsen av alla observerade 

variabler. Tobin’s Q antar det genomsnittliga medelvärdet 1,19 som överstiger 1, vilket 

innebär att företagen ses som övervärderade och att investeringar då kan vara 

olönsamma men att de direkt inte behöver vara det. För Tobin’s Q är 

standardavvikelsen 0,23. Medelvärdet för CSP är 0,56 där variationen är 0,16 och ESG-

betyget blir då B-. Företagets finansiella risk kan urskiljas från variabeln “risk”, där 

medelvärdet antar 0,35 % och standardavvikelsen till 0,25 %. Den genomsnittliga 

storleken bland företagen antar värdet 6,47.  

 

Tabell 4. Beskrivande statistik, indelning efter ålder 

 
           N % ROA Tobin’s Q CSP Storlek Risk 

Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde 
(Std.avvik) (Std.avvik) (Std.avvik) (Std.avvik) (Std.avvik) 

 
Äldre   16 (67 %) 3,4938 (5,0983) 1,1892 (0,1808) 0,5856 (0,1087) 1,5632 (0,3124) 0,1865 (0,0327)  

 

 
Yngre   8 (33 %) 4,596 (6,7157) 1,1681 (0,1965) 0,5063 (0,2527) 1,5111 (0,4810) 0,1831 (0,0446) 

 
Tabell 4. Beskrivande statistik, indelning efter ålder 

Ålder anger vilken åldersgrupp företagen tillhör och N anger hur många företag som finns i respektive 

åldersgrupp. Sedan anges medelvärdet respektive standardavvikelsen för variablerna ROA
1
, Tobin’s Q

2
, 

CSP
3
, storlek

4
 och risk

5
. Värden för storlek har logaritmerats med log10. 

 

Ovanstående tabell 4 visar den beskrivande statistiken fördelat på ålder. I vårt urval 

finns det 16 företag som tillhör den äldre åldersgruppen, och åtta företag som tillhör den 

yngre. Det högsta medelvärdet för ROA har de yngre företagen på 4,6 %, medan de 

äldre företagen har en ROA på 3,5%. Standardavvikelsen är 5,1 för äldre och 6,7 för 

yngre. Tobin´s Q visar ett liknande värde för de båda åldersgrupperna, där de båda 

överstiger 1, vilket indikerar att företagen är övervärderade men inte nödvändigtvis 

olönsamma. Den genomsnittliga CSP-poängen är relativt lika i de båda åldersgrupperna, 

yngre företag har 0,51 och de äldre 0,59, vilket således innebär att yngre företag 

genererar ESG-betyget B- och äldre företag betyget B.  

                                                 
1
 ROA - avkastning på totala tillgångar i genomsnitt för varje åldersgrupp. 

2
 Tobin’s Q - relationen mellan värdet på markaden och värdet som är bokfört.  

3
 CSP - ESG-betyget i genomsnitt. 

4
 Storlek - företagens totala tillgångar i genomsnitt. 

5
 Risk -  mått på relationen mellan företags skulder på lång sikt och totala tillgångar i genomsnitt. 
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4.1.2 Måtten för autentisk CSR och opportunistisk CSR 

 

Tabell 5. Beskrivande statistik för företag som är autentiska (opportunistiska) baserat på 

kurtosis, CSR-rapportering, CSR-kommitté och ESG controversies 

 
Kurtosis Kurtosis         Kurtosis           Kurtosis 

  CSR-rapportering         CSR-rapportering      CSR-rapportering 
           CSR-kommitté            CSR-kommitté 
                 ESG controversies 

 
N företag 9 (15) 7 (17)         5 (19)  2 (22) 

 
Tabell 5. Beskrivande statistik, autentiska företag respektive opportunistiska företag 

N anger studiens företag för respektive kriterier, den första siffran representerar de företag som är 

autentiska i sitt CSR-arbete och den andra siffran representerar de företag som är opportunistiska i sitt 

CSR-arbete. Kurtosis innebär alla de företag som är autentiska respektive opportunistiska baserat på 

konsekvens. Kurtosis/CSR-rapportering representerar de företag som är autentiska respektive 

opportunistiska baserat på konsekvens och CSR-rapportering. Kurtosis/CSR-rapportering/CSR-kommitté 

presenterar de företag som är autentiska respektive opportunistiska baserat på konsekvens, CSR-

rapportering och CSR-kommitté. Kurtosis/CSR-rapportering/CSR-kommitté/ESG controversies 

representerar de företag som är autentiska respektive opportunistiska baserat på konsekvens, CSR-

rapportering, CSR-kommitté och poäng för kontroverser. 

 

Vår insamlade data visar på stor mångfald utifrån våra satta kriterier, för att urskilja 

autentisk och opportunistisk CSR för företagen. Tabell 5 visar att nio företag uppfyller 

kraven för enbart måttet kurtosis, medan sju av företagen uppfyller både kurtosis och 

CSR-rapportering. Vidare är fem företag inom kriterierna för kurtosis, CSR-

rapportering och CSR-committé medan endast två företag uppfyller alla de fyra kraven 

som har tillämpats i studien för att kontrollera för autentisk CSR. Eftersom att alla fyra 

kriterier visar olika utfall, har vi enbart valt kurtosis som mått på företags autenticitet.  
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4.1.3 Autentisk och opportunistisk CSR baserat på konsekvens och CFP 

 

Tabell 6. Beskrivande statistik för konsekventa företag gällande CSR

 

Variabel N företag Medelvärde Standardavvikelse                 Min.                    Max. 

 
ROA 9 3,2053  5,4955                -7,530                    18,3500  

 

Tobin’s Q 9 1,2540 0,3592                 0,9113                         2,3092  

 

CSP-betyg 9 0,5831 0,1081                 0,3935                         0,7773  

 

Storlek 9 7,1189 6,9789                 6,4880                         7,6410  

 

Risk 9 0,3419 0,1165                   0,1265                         0,5288  

 
Tabell 6. Beskrivande statistik, mätning av autentisk CSR med konsekvens 

N presenterar antal företag för varje angiven variabel, den första siffran anger de företag som är 

konsekventa och den andra siffran representerar de företag som är inkonsekventa. Det genomsnittliga 

värdet för variablerna förklaras av medelvärdet, där den genomsnittliga standardavvikelsen från 

medelvärdet anges av standardavvikelsen. ROA är den genomsnittliga avkastningen på totala tillgångar 

och Tobin´s Q visar relationen mellan marknadsvärde och bokfört värde för CFP. ESG-betyget i 

genomsnitt visas av variabeln CSP, medan det genomsnittliga förhållandet mellan långfristiga skulder och 

totala tillgångar ges av risk. Vi har valt att logaritmera storlek genom log10.  

 

 

Tabell 6.1 Beskrivande statistik för inkonsekventa företag gällande CSR 

 

Variabel N företag Medelvärde Standardavvikelse                Min.                     Max. 

 
ROA 15 4,3712 5,6783                  -14,1100                     24,1700 

 

Tobin’s Q 15 1,1390 0,2443                 0,1134                         1,6382 

 

CSP-betyg 15 0,5883 0,2022                 0,2307                         0,8514 

 

Storlek 15 7,2017 7,0520                 5,5524                         7,6461 

 

Risk 15 0,3508 0,3015                 0,0261                         1,8146 

 
Tabell 6.1. Beskrivande statistik, mätnings av opportunistisk CSR med inkonsekvens 

N presenterar antal företag för varje angiven variabel, den första siffran anger de företag som är 

konsekventa och den andra siffran representerar de företag som är inkonsekventa. Det genomsnittliga 

värdet för variablerna förklaras av medelvärdet, där den genomsnittliga standardavvikelsen från 

medelvärdet anges av standardavvikelsen. ROA är den genomsnittliga avkastningen på totala tillgångar 

och Tobin´s Q visar relationen mellan marknadsvärde och bokfört värde för CFP. ESG-betyget i 

genomsnitt visas av variabeln CSP, medan det genomsnittliga förhållandet mellan långfristiga skulder och 

totala tillgångar ges av risk. Vi har valt att logaritmera storlek genom log10.  

 



 

45 

I tabell 6 och 6.1 visas de konsekventa respektive inkonsekventa företagen gällande 

CSR med beskrivande statistik. Måttet på konsekvens är kurtosis, och mellan 

värdeintervallet -1,2 och +1,2 för kurtosis befinner sig de konsekventa företagen 

gällande CSR. De som understiger -1,2 respektive överstiger +1,2, är således företag 

som är inkonsekventa när det gäller CSR-arbete. Tabellerna visar att de inkonsekventa 

företagen har ett högre medelvärde för ROA än de företag som är konsekventa. Tobin’s 

Q visar däremot bättre värden för de konsekventa företagen. 

 

CSP anger för de inkonsekventa företagen ett något bättre värde som ligger på 0,59 än 

de företag som är konsekventa, där värdet är 0,58. De konsekventa företagen erhåller 

således CSP-betyget B- och de inkonsekventa företagen erhåller CSP-betyget B. Både 

kontrollvariabeln storlek och risk anger ett högre medelvärde för de företag som är 

inkonsekventa och standardavvikelsen visar ett högre värde hos de inkonsekventa 

företagen än de konsekventa företagen, både för storlek och risk.  

 

4.2 Pearsons korrelation  

Genom att undersöka varierande utfall, mäts korrelationen utifrån autentisk CSR och 

opportunistisk CSR, där tabellerna 7, 8 och 8.1 visar korrelationen och signifikans. 

Autentisk CSR mäts genom konsekvens med måttet kurtosis på företagens CSR-arbete. 

När företaget uppfyller måttet för konsekvens för samtliga fem år som studien har utgått 

ifrån, anses företaget vara autentiskt.  
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4.2.1 Pearsons korrelation CSR 

 

Tabell 7. Pearsons korrelationstest CSR 

 

ROA Tobin’s Q CSP    Storlek       Risk 
 

ROA                Pearsons korrelation 1 

   
                         Signifikans 
 
Tobin’s Q        Pearsons korrelation 0,443** 1 
   
                         Signifikans 0,000 
 
CSP-betyg       Pearsons korrelation -0,230* 0,029 1 
   
                         Signifikans 0,011 0,755 
 
Storlek            Pearsons korrelation 0,114 0,224* 0,278**    1 
 
                         Signifikans 0,215 0,014 0,002 
 
Risk                 Pearsons korrelation -0,048 -0,049 0,040    -0,049      1 
   
                         Signifikans 0,601 0,593 0,666    0,593 

 
Tabell 7. Pearsons korrelationstest, CSR 

** Korrelationen är signifikant för p < 0,01 nivå. * Korrelationen är signifikant för p < 0,05 nivå. (gäller 

för alla tabeller som följer). Måtten på beroende- och oberoende variabler samt kontrollvariabler återfinns 

i ovanstående tabell. Resultaten i Pearsons korrelation är fördelad för varje variabel där även 

signifikansnivån visas. ROA, Tobin’s Q, CSP, storlek och risk visar korrelation mellan de andra 

variablerna. 

 

I tabellen kan vi utläsa att det finns en signifikant, positiv korrelation mellan Tobin´s Q 

och ROA medan ROA och CSP-betyg har en signifikant negativ korrelation. Tobin´s Q 

och CSP-betyg har en positiv korrelation, som inte är signifikant. Storlek och ROA har 

en positiv relation som inte är signifikant. Tobin´s Q och storlek har en positiv, 

signifikant korrelation och det gäller även för storlek och CSP-betyg, medan storlek och 

ROA visar en negativ korrelation som inte är signifikant. Risk har negativ korrelation 

med ROA, Tobin´s Q och storlek, medan korrelation för CSP-betyg är positiv, ingen av 

dessa har ett signifikant samband. 
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4.2.2 Pearsons korrelation, autentisk CSR och opportunistisk CSR  

 

Tabell 8. Pearsons korrelation, autentisk CSR baserat på konsekvent CSR  

 

 ROA Tobin’s Q CSP Storlek Risk 

 
ROA               Pearsons korrelation 1 

   

                        Signifikans 

 

Tobin’s Q        Pearsons korrelation 0,555**  1  

   

                        Signifikans 0,000    

 

CSP-betyg       Pearsons korrelation -0,164  0,107  1  

   

                        Signifikans 0,283  0,484    

 

Storlek            Pearsons korrelation 0,280  0,297*  0,197  1  

 

                        Signifikans 0,062  0,047  0,195  

 

Risk                 Pearsons korrelation     -0,051  -0,425**  -0,455**  -0,020 1  

   

                        Signifikans 0,737  0,004  0,002   0,896  

 
Tabell 8. Pearsons korrelationstest, autentisk CSR baserat på konsekvens 

I tabellen visas beroende- och oberoende variabler samt kontrollvariabler och dess mått. Kolumnerna har 

fördelats på konsekvent CSR som är den första siffran och inkonsekvent CSR som är den andra siffran, 

således ställs autentisk CSR respektive opportunistisk CSR upp. ROA, Tobin’s Q, CSP, storlek och risk 

är variablerna som redogör för korrelationen mellan de övriga variablerna.  
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Tabell 8.1 Pearsons korrelation, opportunistisk CSR baserat på inkonsekvent CSR 

 

 ROA Tobin’s Q CSP Storlek Risk 

 
ROA               Pearsons korrelation 1 

   

                       Signifikans 

 

Tobin’s Q       Pearsons korrelation 0,420** 1  

   

                       Signifikans 0,000   

 

CSP-betyg      Pearsons korrelation -0,247* -0,044 1  

   

                       Signifikans 0,032 0,706   

 

Storlek            Pearsons korrelation 0,020 0,238* 0,334** 1  

 

                       Signifikans 0,867 0,039 0,003 

 

Risk                Pearsons korrelation     -0,530 0,071 0,105 -0,061 1  

   

                       Signifikans 0,649 0,548 0,369  0,604 

 
Tabell 8.1. Pearsons korrelationstest, opportunistisk CSR baserat på inkonsekvens. 

I tabellen visas beroende- och oberoende variabler samt kontrollvariabler och dess mått. Kolumnerna har 

fördelats på konsekvent CSR som är den första siffran och inkonsekvent CSR som är den andra siffran, 

således ställs autentisk CSR respektive opportunistisk CSR upp. ROA, Tobin’s Q, CSP, storlek och risk 

är variablerna som redogör för korrelationen mellan de övriga variablerna. 

 

Det går att utläsa från tabellerna att Tobin’s Q och ROA har en signifikant positiv 

korrelation, både för konsekvens och inkonsekvens. CSP-betyg och ROA har för 

konsekventa företag en negativ korrelation som inte är signifikant, men vi finner en 

negativ korrelation mellan CSP och ROA för inkonsekvens som är signifikant. Storlek 

och ROA för konsekventa företag har en positiv svag korrelation, men inte signifikant 

där inkonsekventa har en högre korrelation.  

 

Korrelationen för Storlek och CSP samt Tobin’s Q och CSP är negativ och signifikant, 

både för konsekvens och inkonsekvens.  Storlek och CSP-betyg har en svag positiv 

korrelation, medan de inkonsekventa företagen har en större korrelation som är 

signifikant. Risk visar en negativ korrelation som inte är signifikant med ROA för både 

konsekventa och inkonsekventa företag. Däremot finns en negativ korrelation som är 

signifikant för konsekventa företag mellan risk och Tobin´s Q samt risk och CSP-betyg. 

Där ser vi att inkonsekventa företag har en svag positiv korrelation som inte är 

signifikant.  
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4.3 Regressionsanalys 

I tabellerna 9, 10 och 10.1 visas regressionsanalyserna av resultaten från de multipla 

regressionerna. De oberoende variablerna CSP och autenticitet testas med de beroende 

variablerna ROA och Tobin’s Q och resultatet från dessa regressioner presenteras i 

tabellerna. I de båda regressionerna ingår även kontrollvariablerna storlek och risk samt 

ålder som dummyvariabel.  

 

4.3.1 Oberoende variabeln CSP  

 

Tabell 9. Regressionsanalys med beroende variabler, en oberoende variabel samt 

kontrollvariabler. 

 

Modell  A  B 
 
Variabel  ROA  Tobin’s Q 

 
Intercept α  4,933 (9,417)  0,093 (0,494) 
 
CSP (β1)  -0,077 (0,033)*  -0,001 (0,002) 
 
Storlek (β2)  0,556 (1,448)  0,169 (0,076)* 
 
Risk (β3)  -0,767 (2,100)  -0,064 (0,110) 
 
Yngre  Exkluderad  Exkluderad 
 
Äldre  -0,582 (1,165)  -0,009 (0,061)* 
 
Observationer  120  120 
 
R2  0,057  0,045 
 
Justerat R2   0,024  0,012 
 
F  1,745  1,369 
 
Sig.  0,145  0,249 
 
N  24  24 
 
Durbin-Watson  1,309  0,971 

 
Tabell 9. Regressionsanalys, hypotes H0 

Första siffran är B-koefficient och den andra siffran inom parentes betecknar standardfel. I tabellen visas 

oberoende variabler, kontrollvariabler betecknad som ålder och variablerna R2, justerat R2, F-värde, Sig. 

(Signifikans), antal (N) samt värdet för Durbin-Watson. Avkastning för totalt kapital visas genom den 

beroende variablen ROA, där CSP är den oberoende variabeln. Den beroende variabeln Tobin’s Q visas i 

regressionen där den oberoende variabeln är CSP. 
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I tabell 9 presenteras resultatet från regressionsanalys med beroende variabler och en 

oberoende variabel. Studiens första hypotes, om inget samband finns mellan CSR och 

CFP, testas i denna regression, vilket innebär sambandet mellan ROA och CFP samt 

Tobin’s Q och CFP. Vilka de beroende variabler är ROA och Tobin´s Q. 

 

Resultatet från regressionen för ROA och CSP-poängen visade signifikanta negativa 

relationer med en signifikansnivå på p < 0,05 medan relationen för Tobin’s Q och CSP-

poängen är negativ och inte signifikant. Vi har valt att en neutral relation, eller ingen 

relation, föreligger om värdet på relationen ligger mellan -0,1 och +0.1 där en positiv 

relation således föreligger om värdet överstiger +0,1 och en negativ relation existerar 

när värdet understiger -0,1. Förklaringsgraden, mätt med determinationskoefficienten 

R2  är för ROA 5,7 % och för Tobin´s Q 4,5 %. 

 

.För modell A gällande åldersgruppen äldre är sambandet negativt och saknar 

signifikans, medan modell B visar att sambandet är sambandet signifikant negativt på en 

p < 0,05 nivå. Samband för åldersgruppen yngre saknas då SPSS exkluderade den 

variabeln. För kontrollvariabeln storlek för ROA och Tobin’s Q visades positiva och 

signifikanta samband på en signifikansnivå om p < 0,05. För kontrollvariabeln risk för 

ROA och Tobin’s Q visades positiva samband där det i modell A saknas signifikans och 

i modell B är signifikansen på p < 0,05 nivå. 
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4.3.2 Autentisk CSR och Opportunistisk CSR 

 

Tabell 10. Regressionsanalys med autentisk CSR baserat på konsekvens och CFP 

 

Modell  A  B 

 

Beroende variabel  ROA  Tobin’s Q 

 
  Koefficient  Koefficient 

 

Variabel  Konsekvent  Konsekvent   

  CSR-rapportering  CSR-rapportering  

 
  

Intercept α  -25,148 (23,180)  0,655 (1,320)  

  

CSP (β1)  -0,139 (0,103)  0,002 (0,006)  

 

Storlek (β2)  5,538 (3,642)  0,104 (0,207)   

 

Risk (β3)  -6,107 (8,129)  -1,136 (0,463)*  

 

Yngre  Exkluderad  Exkluderad  

 

Äldre  -0,313 (2,404)  0,260 (0,137)  

 

Observationer  45  45  

  

R2  0,126  0,337  

  

Justerat R2   0,038   0,270  

 

F  1,435  5,073  

 

Sig.  0,240  0,002  

 

N  9  9  

  

Durbin-Watson  1,179  1,294  

 
Tabell 10. Regressionsanalys hypotes Ha, autentiska företag 

Konsekvent CSR-rapportering är de företag som anses inneha autentisk CSR. Första siffran är B-

koefficient och den andra siffran inom parentes betecknar standardfel. I tabellen visas oberoende 

variabler, kontrollvariabler betecknad som ålder och variablerna R2, justerat R2, F-värde, Sig. 

(Signifikans), antal (N) samt värdet för Durbin-Watson. Avkastning för totalt kapital visas genom den 

beroende variabeln ROA,  där CSP är den oberoende variaeln. Den beroende variabeln Tobin’s Q visas i 

regressionen där den oberoende variabeln är CSP. 
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Tabell 10.1 Regressionsanalys med opportunistisk CSR baserat på inkonsekvens och 

CFP 

 

Modell  A  B 

 

Beroende variabel  ROA  Tobin’s Q 

 
  Koefficient  Koefficient 

 

Variabel  Inkonsekvent  Inkonsekvent  

  CSR-rapportering  CSR-rapportering 

 
  

Intercept α  19,518 (10,575)  0,473 (0,450) 

   

CSP (β1)  -0,010 (0,042)  0,000 (0,002) 

 

Storlek (β2)  -1,711 (1,629)  0,109 (0,069)  

 

Risk (β3)  0,404 (2,186)  0,101 (0,093) 

 

Yngre  Exkluderad  Exkluderad 

 

Äldre  -3,886 (1,698)*  -0,177 (0,072)* 

 

Observationer  75  75 

   

R2  0,136   0,121 

   

Justerat R2   0,087   0,071 

 

F  2,765  2,413 

 

Sig.  0,034  0,075 

 

N  15  15 

   

Durbin-Watson  1,553  1,234 

 
Tabell 10.1 Regressionsanalys hypotes 2, opportunistiska företag 

 
Inkonsekvent CSR-rapportering är de företag som anses inneha opportunistisk CSR. Första siffran är B-

koefficient och den andra siffran inom parentes betecknar standardfel. I tabellen visas oberoende 

variabler, kontrollvariabler betecknad som ålder och variablerna R2, justerat R2, F-värde, Sig. 

(Signifikans), antal (N) samt värdet för Durbin-Watson. Avkastning för totalt kapital visas genom den 

beroende variabeln ROA,  där CSP är den oberoende variaeln.  Den beroende variabeln Tobin’s Q visas i 

regressionen där den oberoende variabeln är CSP. 
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I tabell 10 och 10.1 presenteras resultatet från regressionanslyserna med beroende 

variabler, ROA och Tobin´s Q och en oberoende variabel CSP. Här har konsekvens 

varit en avgörande variabel för resultaten i regressionen med anledning av att studiens 

andra hypotes, om både autentisk CSR och opportunistisk CSR inte påverkar relationen 

mellan CSP och CFP. För att testa den andra hypotesen presenteras de företag som är 

konsekventa i sitt CSR-arbete i tabell 10, och de företag som är inkonsekventa i sitt 

CSR-arbete presenteras i tabell 10.1. Styrkan på sambandet anges av koefficienten där 

signifikansnivån på variablerna är ** 0,01 (1%) och * 0,05 (%). Förklaringsgraden i 

tabellerna ligger mellan 12,1% och 33,7%. 

 

Relationen mellan ROA och CSP för konsekventa företag är negativ och ej signifikant, 

enligt tabell 10 i modell A. Det gäller även för de företag som är inkonsekventa i tabell 

10.1. För de yngre företagen saknas korrelationer då SPSS exkluderade den variabeln. 

För de äldre företagen som är konsekventa, finns ett negativt samband som inte är 

signifikant och de äldre företagen som är inkonsekventa har ett signifikant negativt 

samband på en p < 0,05 nivå. För de konsekventa och de inkonsekventa företagen är 

sambandet för storlek i tabell 10 och 10.1 i modell A positivt respektive negativt, och 

saknar signifikans. I modell B i båda tabellerna, är sambandet för de konsekventa och 

inkonsekventa företagen positivt men inte signifikant. För risk är sambandet negativt 

och inte signifikant för de konsekventa företagen, medan de inkonsekventa företagen 

har ett positivt samband som inte är signifikant.  

 

I modell B där Tobin’s Q är beroende variabel för CFP finns det ett signifikant 

samband, där sambandet för inkonsekventa företag för storlek är positivt och sambandet 

för inkonsekventa äldre företag är signifikant negativt, där signifikansnivån är p < 0,05. 

I övrigt finns det inte några samband som är signifikanta i denna modell, för båda 

tabellerna.  

 

I modell A är förklaringsgraden högre för de inkonsekventa företagen med 13,6% än de 

konsekventa företagen vars förklaringsgrad är 12,6%. I modell B har de konsekventa 

företagen en högre förklaringsgrad på 33,7% än de inkonsekventa företagen med 12,1 

%. 
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5. Resultatdiskussion 

 

I det femte kapitlet diskuteras studiens resultat utifrån de två hypoteserna, för 

möjligheten att besvara syftet med studien. Resultatet av studien kopplas till tidigare 

forskning och studiens teorier från teorikapitlet.  

 

 

5.1 Relationen mellan CSP och CFP 

Vår studie handlar om relationen mellan CSR och företags finansiella prestation, där 

resultaten, som tidigare forskare har kommit fram till, varierat markant. Forskare som 

Wang et al. (2016), Saeidi et al. (2015) och Waddock och Graves (1997) menar att det 

finns ett positivt samband som förklaras av intressentteorin. Även legitimitetsteorin 

förespråkar att CSR-aktiviteter ger ett positivt ekonomiskt utfall på längre sikt, något 

som ger fördelar mot aktieägare, företagets rykte och samhället (Roberts & Dowling, 

2002). Andra forskare har istället hävdat att sambandet är negativt och att det kan 

förklaras av det neoklassiska synsättet. Något som argumenterar för att kostnaderna för 

företag som utövar CSR-aktiviteter ökar och att företagets vinst blir lidande (Wang el 

al., 2016; Waddock & Graves, 1997).   

 

Med utgångspunkt i de varierande resultaten av tidigare studier (Wang et al., 2016; 

Waddock & Graves, 1997; Saeidi et al., 2015), ställde vi upp den första hypotesen: 

 

H0: Det existerar ingen relation mellan CSP och CFP. 

 

Hypotesen H0 är testad i tabell 9 som visar att det inte existerar någon relation mellan 

CSP och CFP. För denna hypotes har vi utgått från två mått på CFP, ROA och Tobin´s 

Q, detta för att jämföra både ett marknadsmässigt och ett redovisningsmässigt mått av 

CFP mot CSP. Vi har således genomfört olika regressionsanalyser för att mäta företags 

finansiella prestation med två olika mått, där ROA mäter avkastning på totalt kapital för 

att bestämma företags lönsamhet (Griffin & Mahon, 1997). Tobin’s Q visar istället 

relationen mellan företags tillgångar och värde på marknaden, för att få fram 

marknadsvärdet.  
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Vi har valt att en neutral relation, eller ingen relation alls, föreligger om värdet på 

relationen ligger mellan -0,1 och +0.1. Resultatet för ROA, som beroende variabel, 

visar att det finns en signifikant neutral relation på -0,077. Resultatet för Tobin’s Q, 

som den beroende variabeln för CFP, har en neutral, men inte signifikant relation på -

0,001 med CSP. Resultatet för både ROA och Tobin’s Q visar en neutral, eller ingen 

relation alls, vilket innebär att vi bekräftar hypotes H0, det existerar ingen relation CSP 

och CFP.  

 

Utfallet av vårt resultat, det neutrala sambandet, motsäger tidigare studiers resultat som 

fann att relationen var positiv (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015; Orlitzky, 

Schmidt & Rynes, 2003) och negativ (Wang et al., 2016; Waddock & Graves, 1997), 

men är i överensstämmelse med resultatet av Ullmans (1985) samt McWilliams och 

Siegels (2001) studier som fann en neutral relation. Den neoklassiska teorin kan förklara 

resultatet, eftersom kostnaden för CSR-investeringar antas vara högre än de potentiella 

fördelarna, vilket kan bidra till att företag inte väljer att investera (Waddock & Graves, 

1997; Wang et al., 2016). Företagen i vår studie har ett högt CSP-betyg vilket, trots det 

neutrala sambandet, indikerar att vårt urval investerar i CSR. Barnea och Rubin (2010) 

menar att nya investeringar inte sker i CSR när företag har ett relativt högt CSP-betyg, 

eftersom företagets finansiella prestation minskar om kostnaden för CSR-aktiviteter 

ökar. Det menar vi, kan förklara orsaken till det neutrala sambandet i vår studie.  

 

5.2 Relationen mellan autentisk CSP samt opportunistisk CSP och CFP 

Tidigare forskning har redogjort för hur CSR används, varierar och påverkar företags 

finansiella prestation och relationen mellan CSP och CFP (Tang et al., 2012). 

Förklaringen till detta kan vara att företag uppfattas på olika sätt, om företagen är 

autentiska i sitt CSR-arbete eller om de har ett opportunistiskt CSR-arbete. Det har 

blivit mer aktuellt att företag ska ta mer ansvar för deras handlingar och inte att “talk the 

talk“. För att ett företags CSR-arbete ska anses vara autentiskt kan konsekventa 

handlingar vara ett tillvägagångssätt (McShane & Cunningham, 2012). Mazutis och 

Slawinski (2015) menar att opportunistisk CSR kan tyda på att företagens anställda och 

deras kunder blir lovade för mycket, eller för lite från företaget, vilket kan leda till att 

effektiviteten och produktiviteten påverkas till det sämre. Detta kan ge utslag på den 

finansiella prestationen. Frågan vi har ställt oss är om det alltid är autentisk CSR som 
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genererar en bättre finansiell prestation, eller om opportunistisk CSR i vissa fall kan 

leda till en högre finansiell prestation.  

 

Tidigare forskare har definierat autentisk CSR på olika sätt, några har definierat det som 

att arbeta med CSR konsekvent och inneha principfasta handlingar (Walumbwa et al., 

2008). Andra har redogjort för det som skillnaden mellan en verklig och falsk 

uppfattning (Grayson & Martinec, 2004) och Tang et al. (2012) redogör för autentisk 

CSR som innehavandet av en långsiktig strategi. Vi har i vår studie valt att benämna de 

företag som arbetar med CSR konsekvent, mätt med kurtosis, som autentiska. 

Motsatsen till autentisk CSR har vi benämnt som opportunistisk CSR vilka är de företag 

som arbetar inkonsekvent med CSR, något som påverkar företagets finansiella 

prestation (Tang et al., 2012).  

 

Konsekvens i CSR-genomförande, vilket Tang et al. (2012) menar leder till att skapa 

pålitliga och kontinuerliga utgångspunkter, så att kunskap som genereras av ett CSR-

engagemang kan användas för utveckling och “det nästa steget” inom CSR. Vid 

inkonsekvent användning förlorar företaget relevant information, om CSR-

engagemanget tar långa pauser (Vermeulen & Barkeman, 2002), vilket påverkar den 

kunskap inom CSR som inte kan absorberas effektivt. Detta opportunistiska beteende 

kan ge intrycket av att CSR-engagemang bara är ett svar på externt påtryck. Det gjorde 

att studiens andra hypotes formades enligt följande: 

 

Ha: Autentisk CSR och opportunistisk CSR har ingen påverkan på relationen 

mellan CSP och CFP. 

 

Hypotesen Ha är testad i tabell 10 där resultatet visar att relationen mellan CSP och 

ROA för de autentiska företagen är negativ, men inte signifikant med ett värde på -

0,139. Detta på grund av att värdet ligger utanför intervallet -0,1 - +0,1, således har 

autentisk CSR en negativ påverkan på relationen mellan CSP och CFP när den beroende 

variabeln är ROA. När det gäller opportunistiska företag för ROA samt både autentiska 

och opportunistiska företag för Tobin’s Q, ligger dock värdena inom intervallet för att 

ett neutralt eller inget samband föreligger, men saknar signifikans. Detta innebär att vi 

varken kan bekräfta eller förkasta studiens andra hypotes i dessa fall.  
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Resultatet gällande studiens andra hypotes kan förklaras av Rowley (1997), höga nivåer 

av CSR kan göra att beslutsprocessen i företag tar längre tid, vilket försämrar relationen 

till intressenter och kan påverka den finansiella prestationen hos företag. En annan 

förklaring kan vara att ledningen inom företaget exempelvis överinvesterar i projekt, för 

att tillgodose sina intressen och hantera vinsten för att få intressenterna tillfredsställda 

(Prior, Surroca & Tribó, 2008). Lock och Seele (2016) menar att det fortfarande finns 

en viss skepticism och misstro, både från forskare och företags intressenter som menar 

att CSR-rapporter inte tydligt konkretiserats. Vilket kan förklara varför varken 

autentiska eller opportunistiska företag har en större påverkan på den finansiella 

prestationen i vår studie. 

 

Likt hypotes H0 är utfallet av vårt resultat för hypotes Ha motstridigt med tidigare 

studiers resultat, som fann att relationen mellan autentisk CSR och företags finansiella 

prestation var positiv (Muttakin et al., 2013; Tang et al., 2012). De flesta studier har en 

positiv relation mellan autentisk CSR och CFP men enligt vår studies resultat är det 

något som inte gäller för flygindustrin. Resultatet kan förklaras av legitimitetsteorin, det 

vill säga att vissa företag manipulerar uppfattningen om företaget och avleder 

uppmärksamhet om eventuella frågor gällande CSR-rapporteringen (Deegan & 

Unerman, 2011). Detta för att framställa sig själva som legitima och lyckas med det, 

trots att de egentligen inte är det. Frågan om företagen i vår studie har manipulerat sina 

resultat är däremot något som vi inte kan uttala oss om. 
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar  
 

I studiens sista kapitel presenteras slutsatser, teoretiska och praktiska bidrag som 

studien givit. Även begränsningar, förslag till vidare forskning och egna reflektioner om 

utfallet av studien tas upp. 

 

6.1 Studiens slutsatser 

Syftet med studien var att förklara om företag som tillämpar autentisk CSR har en bättre 

finansiell prestation än företag som tillämpar CSR opportunistiskt. Vår studie visar att 

både företag som innehar autentisk CSR samt företag som innehar opportunistisk CSR 

har en liknande finansiell prestation, oavsett vilka variabler som sätts mot varandra. När 

både ROA och Tobin’s Q sätts som den beroende variabeln saknas det signifikans när 

konstaterandet kring skillnaden mellan autentiska och opportunistiska flygbolag ska 

klargöras.  

Resultatet av vår studie visar att det inte finns något samband mellan autentisk CSR 

samt opportunistisk CSR och flygbolagens finansiella prestation. Utifrån att vi bekräftar 

studiens första hypotes och varken kan bekräfta eller förkasta studiens andra hypotes 

kan vi inte uttala oss om autentisk CSR eller opportunistisk CSR har störst påverkan på 

flygbolags finansiella prestation. Resultatet i vår studie visar att hur flygbolagen väljer 

att engagera sig i CSR inte har någon betydelse för den finansiella prestationen, således 

uppnår inte autentiska flygbolag en bättre lönsamhet än de opportunistiska bolagen och 

vice versa. Muttakin et al. (2015) menar att politiska beslut bidrar till konsekvenser för 

hur investeringen i CSR ser ut, det har betydelse för hur företags incitament kan 

förbättra det sociala ansvaret. Hur lagar och normer ser ut i ett visst land har alltså en 

påverkan på CSR-engagemanget. Däremot menar Schacter (2000) att opportunistisk 

CSR inte skulle reducera beslut inom företaget då det ena inte utesluter det andra, vilket 

kan styrka att vår studie inte visar någon relation mellan opportunistisk CSR och 

finansiell prestation. 

Vi kan med detta besvara vårt syfte genom att autentisk CSR inte har en större påverkan 

på den finansiella prestationen än opportunistisk CSR när det gäller flygbolag. Tidigare 

forskning har redogjort för att autenticitet är viktigt i förhållande till den finansiella 

prestationen (Michelon et al., 2013), detta är dock något som resultatet av vår studie 
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motstrider. Utifrån vår studie är således autenticitet inte av vikt för flygbolag för att 

erhålla en större finansiell prestation. 

Slutligen har forskningen inom CSR utvecklats under de senaste åren, något som gör att 

det är ett relativt nytt koncept att se hur autenticitet och opportunism speglar CSR och 

den finansiella prestationen. Det kan således vara så att företag, och speciellt flygbolag, 

inte har anammat detta ännu och kan förklara resultatet av föreliggande studie. Detta 

behöver inte innebära att det inte finns något intresse för att agera autentiskt i CSR-

arbete, utan att ytterligare utveckling kan ske under de kommande åren, om kraven på 

hållbarhetsredovisning ökar. 

Aras, Aybars och Kutlu (2010) menar att socialt ansvar och god finansiell utveckling är 

viktiga faktorer för hållbara processer och fortlevnad för företag. Värdeskapande 

aktiviteter, som CSR, kan påverka framtida resultat, utöver det finansiella till det bättre 

(Hassel et al., 2005). Detta är något som vi anser vara avgörande för framtidens CSR-

utveckling. Ur ett globalt perspektiv kan det även vara så att regleringar gällande att 

företag ska rapportera om hållbarhet skiljer sig mellan olika länder, exempelvis har 

Kina krav på att statliga bolag måste hållbarhetsrapportera sedan 2008 (Chen et al., 

2017). 

6.2 Studiens bidrag 

Vi kommer nedan presentera två olika bidrag, de teoretiska och de praktiska bidragen. 

De båda bidragen anser vi vara relevanta för att tydliggöra gapen i forskningen och hur 

de genom vår studie fylls ur två olika perspektiv. De teoretiska bidragen ges till det 

forskningsgap som vi identifierat tidigare i vår studie medan de praktiska bidragen ges 

till företagen. 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Studien har medfört teoretiska bidrag till redovisningslitteraturen genom en fortsatt 

empirisk forskning gällande relationen mellan autentisk CSR och opportunistisk CSR 

och företags finansiella prestation. Något som har varit begränsat i tidigare forskning, i 

synnerhet gällande relationen mellan opportunistisk CSR och CFP. Ett annat teoretiskt 

bidrag som studien har medfört är definitionen av begreppet autentisk CSR men främst 

av allt opportunistisk CSR, eftersom det i tidigare har saknats forskning kring detta 

begrepp, något som vi redogjorde för i teorikapitlet. Mätningen av begreppen har 

fortsatt givit ett bidrag till operationaliseringen av dessa och resultatet har visat att det i 
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framtiden krävs mer klarhet i hur mätningen av begreppen ska utformas för att 

forskningen ska utvecklas. Vi anser att det är relevant för forskningen inom redovisning 

eftersom insikten om hur användningen av CSR kan påverka den finansiella 

prestationen, är av vikt nu när CSR blir allt mer förekommande hos dagens företag.  

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag är till världens alla flygbolag, eftersom studien visar vilken 

typ av implementering av CSR-aktiviteter som lönar sig bäst för flygbolagets finansiella 

prestation. En generalisering kan därmed göras till de flygbolag som inte ingick i 

studien. Studien kan även ge bidrag till liknande branscher där kunder har ett stort 

inflytande på företagets rykte, således vilken typ av CSR som bör användas för att 

gynna den finansiella prestationen. 

 

Den här studien ger ett konkret praktiskt bidrag till verksamma flygbolag som har varit 

osäkra på om det lönar sig att satsa på ett autentiskt CSR-arbete gentemot deras 

finansiella prestation eller i fall det är tillräckligt med en opportunistisk CSR-strategi. 

Saeidi et al. (2015) menar att flygbolag kan förbättra sitt rykte och utvinna 

konkurrensfördelar genom att engagera sig i CSR, vår studie visar dock att hur 

flygbolag engagerar sig i CSR inte har någon betydelse för deras finansiella prestation.  

 

6.3 Studiens Begränsningar 

En första begränsning i vår studie är bortfallet av de flygbolag som saknade den data vår 

studie kräver. Det bidrar till att ett mindre antal företag ingår i vårt urval än vad vi hade 

förväntat oss. Ett större urval hade givit en mer rättvis bild i förhållande till branschens 

omfattning. Detta anser vi tyder på att det fortfarande är få flygbolag som 

hållbarhetsrapporterar, trots att det nu är ett aktuellt ämne. Även för att flygbolag ingår i 

en bransch som är internationellt utsatt för påtryckningar gällande detta (Cowper-Smith 

& de Grosbois, 2011) och att kraven på att rapportera om hållbarhet stärks allt mer. En 

förklaring till vår studies urvalsstorlek kan vara att vissa flygbolag inte väljer att 

publicera sina siffror på hållbarhet offentligt av olika anledningar och på så sätt har vi 

inte haft tillgång till att genomföra studien med ett större urval inom flygindustrin. 

En ytterligare begränsning är att det finns ett problem med att mäta autentisk CSR 

utifrån de relevanta kriterierna som vi beskrivit för en branschspecifik och mindre 

studie som den här. Utfallet i vår studie kan bero på att det fortfarande finns problem 
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med att mäta begreppet autenticitet, vilket begränsar kunskapen om vilka företag som 

faktiskt är autentiska. Något viktigt att poängtera är att vissa regressioner visar relativt 

svaga förklaringsgradet, vilket innebär att resultaten i vår studie bör tolkas med viss 

försiktighet. Vidare saknas det signifikans för en del av våra regressionsresultat, vilket i 

sig kan bidra till en begränsning av studiens resultat. 

 

En annan begränsning kan vara tidigare studiers tillämpning av andra index, vid 

exempelvis kvantifieringen av CSR, eller att tidsintervallerna är olika (Barnea & Rubin, 

2010; Tang et al., 2012; Waddock & Graves, 1997). Tidsintervallet för studien kan vara 

en begränsning då problem kring CSR uppstår snabbt och blir långvariga om 

exempelvis skandaler inträffar, något som sedan tar lång tid innan forskningen 

identifierar lämpliga åtgärder för dessa problem.   

 

6.4 Vidare forskning  

Utfallet av vår studie tyder på att autentisk CSR och opportunistisk CSR behöver 

definieras bättre. Även fortsatt forskning bör utveckla bättre metoder och kriterier för att 

kunna avgöra vilka företag som faktiskt anses vara autentiska och således kunna 

beräkna CSR. Med tanke på utvecklingen av hållbarhetsrapportering bland företag, både 

gällande miljön, det sociala och företagsstyrning, anser vi att autentisk CSR kommer 

vara relevant i framtiden, dels med avseende internt inom företag, externt mot 

intressenter och dess påverkan på finansiell prestation. 

 

Fler studier som den här bör utföras på andra branschspecifika områden, för att se hur 

autenticitet i CSR-aktiviteter påverkar den finansiella prestationen och om andra 

branscher skiljer sig från flygindustrin. Vår förhoppning är att autentisk CSR, som har 

betydande roll för det sociala, miljön och företagsstyrning ska utvecklas. Detta för att 

exempelvis arbetsmiljön och den negativa påverkan på miljön får större fokus, speciellt 

i branscher som är utsatta för stora påtryckningar gällande dessa aspekter internationellt. 

Ett annat förslag till vidare forskning kan också vara att utföra en studie i samma 

bransch med ett större urval, eftersom urvalet i vår studie är relativt litet. I och med att 

de är så pass få flygbolag som har offentlig statistik gällande hållbarhet i Thomson 

Reuters databas, kan det även vara intressant för framtiden att genomföra en studie med 

fler databaser, för att se om det finns ytterligare flygbolag som kan ingå i urvalet. 
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Framtida studier kan även genomföra en liknande studie som täcker fler år, för att få en 

överblick som sträcker sig längre bakåt i tiden, med tanke på att CSR ständigt är under 

utveckling. Genomförs en studie med ett kortare tidsintervall kan en ökad precision av 

CSR-aktiviteter upptäckas, som i en begränsad population, en avgränsning till en 

bransch eller ett visst land, alternativt världsdel.  

 

En annan intressant aspekt om fler studier genomförs, är att använda andra statistiska 

test, alternativt använda en kvalitativ metod för att se om det resulterar i liknande 

resultat. Andra, alternativt fler kontrollvariabler, kan inkluderas i vidare forskning för 

att se om andra variabler påverkar resultatet eller inte. Om urvalet är mer jämnt fördelat 

över olika länder, kan det vara intressant och relevant att ta med land som 

kontrollvariabel i framtida studier för att se hur användningen av CSR påverkar företags 

finansiella prestationen i olika länder och få fram skillnader dem emellan. 

 

6.5 Reflektioner om studiens utfall 

I början av arbetet med uppsatsen, när vi fann relationen mellan CSR och finansiell 

prestation som ett intressant ämne, fick vi upp ögonen för flygindustrin. Vilken ur bland 

annat ett miljöperspektiv är en relativt utsatt bransch, där vår fördjupning, autentisk och 

opportunistisk CSR, bör vara aktuell. Vi är medvetna om att urvalet blev relativt litet 

och att regressionerna gav svaga signifikansnivåer, därav hanterar vi som vi tidigare 

skrivit resultaten med viss försiktighet, då generaliseringen i det här fallet blir lidande.  

Urvalets storlek kan ge tendenser till brister i studiens trovärdighet. I efterhand skulle vi 

ha breddat vårt bransch-urval för att få en större datamängd för att öka studiens 

trovärdighet. Men i och med att flygindustrin är en bransch med stora internationella 

påtryckningar ur flera olika perspektiv, ansåg vi det vara ett relevant område att studera 

då branschen borde vara beroende av att påvisa höga nivåer av CSR.  

 

 

 

 

 

 



 

63 

7. Källförteckning 
ABS the Association of Business Schools. (2015). Academic Journal Guide 2015. 

Hämtad 2018- 03-17, från http://www.kfs.edu.eg/com/pdf/20820152253917.pdf 

 

Afrin, S. (2013). Traditional Vs Strategic Corporate Social Responsibility: In pursuit of 

supporting Sustainable Development. Journal of Economics and Sustainable 

Development, 4(20), 153-157. Hämtad 2018-03-05 från: http://www.iiste.org/journals/ 

 

Albinger, H. S., & Freeman, S. J. (2000). Corporate Social Performance and 

Attractiveness as an Employer to Different Job Seeking Populations. Journal of 

Business Ethics, 28(3), 243-253. doi:10.1023/A:1006289817941  

 

Alhouti, S., Johnson, C. M., & Holloway, B. B. (2016). Corporate social responsibility 

authenticity: Investigating its antecedents and outcomes. Journal of Business Research, 

69(3), 1242-1249. doi:10.1016/j.jbusres.2015.09.007 

 

Andersson, C., Jabkowski, P. (2013) CSR reporting in the Airline Industry. (Master’s 

thesis, Lunds Universitet, Lund). Hämtad 2018-01-25, från: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3775799&fileOId=3

803450 

 

Andersson, G., Jorner, U., & Ågren, A. (2007), Regressions- och tidsserieanalys, (uppl. 

3:1), Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Aras, G., Aybars, A., & Kutlu, O. (2010). Managing corporate performance: 

Investigating the relationship between corporate social responsibility and financial 

performance in emerging markets. International Journal of Productivity and 

Performance Management, 59(3), 229–254. doi:10.1108/17410401011023573 

Arena, M., Azzone, G., & Mapelli, F. (2017). What drives the evolution of Corporate 

Social Responsibility strategies? An institutional logics perspective. Journal of Cleaner 

Production, 171, 345-355. doi:10.1016/j.jclepro.2017.09.245 

 

http://www.iiste.org/journals/
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3775799&fileOId=3803450
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3775799&fileOId=3803450
https://www-sciencedirect-com.webproxy.student.hig.se/science/journal/09596526
https://www-sciencedirect-com.webproxy.student.hig.se/science/journal/09596526
https://www-sciencedirect-com.webproxy.student.hig.se/science/journal/09596526/171/supp/C
https://doi-org.webproxy.student.hig.se/10.1016/j.jclepro.2017.09.245


 

64 

Arvidsson S. (2010). Communication of Corporate Social Responsibility: A Study of 

the Views of Management Teams in Large Companies. Journal of Business Ethics, 

96(3), 339-354. doi:10.1007/s10551-010-0469-2 

 

Aupperle, K. E., Carroll, A. B., & Hatfield, J. D. (1985). An empirical examination of 

the relationship between corporate social responsibility and profitability. Academy of 

Management Journal, 28(2), 446-463. doi:10.2307/256210 

 

Barnea, A., & Rubin, A. (20010). Corporate Social Responsibility as a Conflict 

Between Shareholders. Journal of Business Ethics, 97(1), 71-86. doi:10.1007/s10551-

010-0496-z 

 

Brown, T. J., & Dacin, P. A. (1997). The Company and the Product: Corporate 

Associations and Consumer Product Responses. Journal of Marketing, 61(1), 68-84. 

doi:10.2307/1252190 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (2., [rev.] uppl.) 

Stockholm: Liber. 

 

Bolton, P., Chen, H., & Wang, N. (2011). A unified theory of tobin´s q, corporate 

investment, financing, and risk management. The Journal of Finance, 66(5), 1545-1578. 

doi:10.1111/j.1540- 6261.2011.01681.x 

 

Brunton, M., Eweje, G., & Taskin, N. (2017). Communicating Corporate Social 

Responsibility to Internal Stakeholders: Walking the Walk or Just Talking the Talk?. 

Business Strategy And The Environment, 26(1), 31-48. doi:10.1002/bse.1889 

 

Burja, V., & Mărginean, R. (2014). The Study of Factors that may Influence the 

Performance by the Dupont Analysis in the Furniture Industry. Procedia Economics 

And Finance, 16, 213-223. doi:10.1016/S2212- 5671(14)00794-1 

 

Campbell, C. M. och Kamlani, K.S. (1997). The reasons for wage rigidity: Evidence 

from a survey of firms. Quarterly Journal of Economics, 112(3), 759-78. 

doi:10.1162/003355397555343 

https://doi.org/10.1162/003355397555343


 

65 

 

Campbell, J. L. (2007). Why Would Corporations Behave in Socially Responsible 

Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility. Academy of 

Management Review, 32(3), 946-967. doi:10.5465/AMR.2007.25275684 

 

Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate 

Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505. 

doi:10.5465/AMR.1979.4498296 

 

Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional 

construct. Business and Society, 38(3), 268–295. doi: 10.1177/000765039903800303 

Carroll, A. B. (2015). Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and 

complementary frameworks. Organizational Dynamics, 44(2), 87-96. 

doi:10.1016/j.orgdyn.2015.02.002 

Chang, D. S., Chen, S. H., Hsu, C. W., Hu, A. (2015). Identifying Strategic Factors of 

the Implantation CSR in the Airline Industry: The Case of Asia-Pacific Airlines. 

Sustainability, 7(6), 7762-7783. doi:10.3390/su7067762 

Charlo, M. J., Moya, I., & Munoz, A. M. (2015). Sustainable Development and 

Corporate Financial Performance: A Study Based on the FTSE4Good IBEX Index. 

Business Strategy And The Environment, 24(4), 277-288. doi:10.1002/bse.1824 

 

Chatterjee, S., & Hadi, A. S. (2012). Regression Analysis by Example. 5th Edition. 

John Wiley & Sons, Inc. 

 

Chen, Y., Hung, M. & Wang Y., (2017). The effect of mandatory CSR disclosure on 

firm profitability and social externalities: Evidence from China. Journal of Accounting 

and Economics, 65(1), 169-190. doi:10.1016/j.jacceco.2017.11.009 

 

Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). Corporate social responsibility and 

access to finance. Strategic Management Journal, 35(1), 1-23. doi: 10.1002/smj.2131 

 

Chung, K. H., och Pruitt, S. W. (1994). A simple approximation of Tobin's q. Financial 

management, 23(3), 70-74. doi:10.2307/3665623 

http://dx.doi.org/10.3390/su7067762


 

66 

 

Clarkson, M. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating 

Corporate Social Performance. Academy of Management Review, 20(1), 92-117. 

doi:10.5465/AMR.1995.9503271994 

 

Cochran, P. L., & Wood, R. A. (1984). Corporate social responsibility and financial 

performance. Academy of management Journal, 27(1), 42-56. doi:10.2307/255956 

 

Conviliste Business Solution (2018). Intressentmodellen identifierar våra intressenters 

krav och behov. Hämtad 2018-03-10 från: 

https://www.2c8.com/produkter/2c8-modeling-tool/modeller/intressentmodell/ 

 

Cowper-Smith, A., & de Grosbois, D. (2011). The adoption of corporate social 

responsibility practices in the airline industry. Journal of Sustainable Tourism, 19(1), 

59-77. doi:10.1080/09669582.2010.498918 

 

Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 

definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1), 1-

13. doi:10.1002/csr.132 

 

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial accounting theory. (2nd European ed.) 

Maidenhead: Mc Graw-Hill Education. 

 

De Wet, J., & Du Toit, E. (2007). Return on equity: a popular, but flawed measure of 

corporate financial performance. South African Journal of Business Management, 38(1), 

59-69. Hämtad 2018-03-05 från: :http://hdl.handle.net/10520/EJC22323 

 

DiSegni, D. M., Huly, M., & Akron, S. (2015). Corporate social responsibility, 

environmental leadership and financial performance. Social Responsibility Journal, 

11(1), 131-148. doi:10.1108/SRJ-02-2013-0024 

 

Djurfeldt, G., & Barmark, M. (2009), Statistisk verktygslåda 2 - multivariat analys, (1:1 

uppl.), Lund: Studentlitteratur A 

https://www.2c8.com/produkter/2c8-modeling-tool/modeller/intressentmodell/
https://hdl.handle.net/10520/EJC22323


 

67 

 

Duff, A. (2017). Corporate social responsibility as a legitimacy maintenance strategy in 

the professional accountancy firm. British Accounting Review, 49(6), 513-531. doi: 

10.1016/j.bar.2017.08.001 

 

Eberhardt-Toth, E. (2017). Who should be on a board corporate social responsibility 

committee? Journal of Cleaner Production, 140, 1926-1935. 

doi:10.1016/j.jclepro.2016.08.127 

 

Eliasson, A. (2010). Kvantitativ metod från början. (2., uppdaterade uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Eriksson, L. T., & Hultman, J. (2014). Kritiskt tänkande. Stockholm: Liber AB. 

 

Flammer, C. (2015). Does Corporate Social Responsibility Lead to Superior Financial 

Performance? A Regression Discontinuity Approach. Management Science, 61(11), 

2549-2568. doi:10.1287/mnsc.2014.2038 

 

Forte, A. (2013). Corporate Social Responsibility In The United States And Europe: 

How Important Is It? The Future Of Corporate Social Responsibility. International 

Business & Economics Research Journal, 12(7), 815-824. 

doi:10.19030/iber.v12i7.7970 

 

Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. 

The New York Times. Hämtad 2018-02-18, från: 

http://www.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf 

 

Gallo, A. (2016). A Refresher on Return on Assets and Return on Equity. Harvard 

Business Review Digital Articles 

 

Grayson, K., & Martinec, R. (2004). Consumer Perceptions of Iconicity and 

Indexicality and Their Influence on Assessments of Authentic Market Offerings. 

Journal of Consumer Research, 31(2), 296-312. doi:10.1086/422109 

 



 

68 

Griffin, J. J., & Mahon, J. F. (1997). The corporate social performance and corporate 

financial performance debate twenty-five years of incomparable research. Business and 

Society, 36(1), 5-31. doi:10.1177/000765039703600102 

 

Godos-Díez, J.L., Cago, R.F. & Campillo, A.M. (2011). How Important Are CEOs to 

CSR Practices? An Analysis of the Mediating Effect of the Perceived Role of Ethics 

and Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 98, 531 – 548. 

doi:10.1007/s10551-010-0609-8 

 

Hassel, L., Nilsson, H., & Nyquist, S. (2005). The value relevance of environmental 

performance. European Accounting Review, 14(1), 41–61. doi: 

10.1080/0963818042000279722 

 

Hillman, A. J., & Keim, G. D. (2001). Shareholder value, stakeholder management, and 

social issues: what's the bottom line?. Strategic Management Journal, 22(2), 125-139. 

doi:10.1002/1097-0266(200101)22:2<125::AID-SMJ150>3.0.CO;2-H 

 

Ho, A., & Yu, C. (2015). Descriptive Statistics for Modern Test Score Distributions: 

Skewness, Kurtosis, Discreteness, and Ceiling Effects. Educational and Psychological 

Measurement, 75(3), 365-388. doi:101177/0013164414548576 

 

Hull, C. E., & Rothenberg, S. (2008). Firm performance: the interactions of corporate 

social performance with innovation and industry differentiation. Strategic Management 

Journal, 29(7), 781-789. doi:10.1002/smj.675 

 

International Air Transport Association. (2017). Economic performance of the airline 

industry. Hämtad 2018-02-03 från: 

https://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/IATA-Economic-Performance-

of-the-Industry-mid-year-2017-report.pdf 

 

Jensen, M. C. (2001). Value Maximization, Stakeholder Theory, And The Corporate 

Objective Function. Journal of Applied Corporate Finance, 14(3), 8-21. 

doi:10.1111/j.1745- 6622.2001.tb00434.x 

https://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/IATA-Economic-Performance-of-the-Industry-mid-year-2017-report.pdf
https://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/IATA-Economic-Performance-of-the-Industry-mid-year-2017-report.pdf


 

69 

 

King, A. A., & Lenox, M. J. (2001). Does It Really Pay to Be Green?: An Empirical 

Study of Firm Environmental and Financial Performance. Journal of Industrial 

Ecology, 5(1), 105-116. doi:10.1162/108819801753358526 

 

Margolis, J. D., Elfenbein, H. A., & Walsh, J. P. (2009). Does It Pay to Be Good … and 

Does It Matter? A Meta-Analysis of the Relationship between Corporate Social and 

Financial Performance. SSRN Electronic Journal, 3, 1-79. doi:10.2139/ssrn.1866371 

 

Moravcikova, K., Stefanikova, L., Rypakova, M. (2015) CSR reporting as an important 

tool of CSR communication. Procedia Economics and Finance. 26, 332-33. 

doi:110.1016/S2212-5671(15)00861-8 

 

Lee, S., & Park, S. Y. (2010). Financial impacts of socially responsible activities on 

airline companies. Journal of hospitality and tourism research, 34(2), 185-203. 

doi:10.1177/1096348009349822 

 

Lioui, A., & Sharma, Z. (2012). Environmental corporate social responsibility and 

financial performance: Disentangling direct and indirect effects. Ecological Economics, 

78, 100-111. doi:10.1016/j.ecolecon.2012.04.004 

 

Lock, I., & Seele, P. (2016). The credibility of CSR (corporate social responsibility) 

reports in Europe. Evidence from a quantitative content analysis in 11 countries. 

Journal of Cleaner Production, 122, 186-200. doi:10.1016/j.jclepro.2016.02.060 

 

Luo, X., Wang, H., Raithel, S., & Zheng, Q. (2015). Corporate social performance, 

analyst stock recommendations, and firm future returns. Strategic Management Journal, 

36(1), 123-136. doi:10.1002/smj.2219 

 

Lynes, J. K., & Andrachuk, M., (2008). Motivations for corporate social and 

environmental responsibility: a case study of Scandinavian Airlines. Journal of 

international management, 14(4), 377-390. doi:10.1016/j.intman.2007.09.004 

https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00861-8
https://doi.org/10.1177/1096348009349822
https://doi.org/10.1016/j.intman.2007.09.004


 

70 

 

Mahoney, L., & Roberts, R. W. (2007). Corporate social performance, financial 

performance and institutional ownership in Canadian firms. Accounting Forum, 31(3), 

233-253. doi:10.1016/j.accfor.2007.05.001 

 

Malik, M. (2014). Value-Enhancing Capabilities of CSR: A Brief Review of 

Contemporary Literature. Journal of Business Ethics, 127(2), 419-438. 

doi:10.1007/s10551-014-2051-9 

 

Margolis, J. D., Walsh, J. P. (2003). Misery loves companies: rethinking social 

initiatives by business. Administrative Science Quarterly, 48(2), 268–305. 

doi:10.2307/3556659 

 

Martin, P. R., & Moser, D. V. (2016). Managers’ green investment disclosures and 

investors’ reaction. Journal of Accounting And Economics, 61(1), 239-254. 

doi:10.1016/j.jacceco.2015.08.004 

 

Marom, I. Y. (2006). Toward a unified theory of the CSP-CFP link. Journal of Business 

Ethics, 67(2), 191-200. doi:10.1007/s10551-006-9023-7 

 

Martínez-Ferrero, J., & Frías-Aceituno, J. V. (2015). Relationship Between Sustainable 

Development and Financial Performance: International Empirical Research. Business 

Strategy and the Environment, 24(1), 20-39. doi:10.1002/bse.1803 

 

Mazutis, D. D., & Slawinski, N. (2015). Reconnecting Business and Society: 

Perceptions of Authenticity in Corporate Social Responsibility. Journal of Business 

Ethics, 131(1), 137-150. doi:10.1007/s10551-014-2253-1 

 

McShane, L., & Cunningham, P. (2012). To Thine Own Self Be True? Employees' 

Judgments of the Authenticity of Their Organization's Corporate Social Responsibility 

Program. Journal of Business Ethics, 108(1), 81-100. doi:10.1007/s10551-011-1064-x 

 



 

71 

McWilliams, A., & Siegel, D. (2000). Corporate social responsibility and financial 

performance: Correlation or misspecification?. Strategic Management Journal, 21(5), 

603-609. doi:10.1002/(SICI)1097-0266(200005)21:5<603::AID-SMJ101>3.0.CO;2-3 

 

 

McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: a theory of the 

firm perspective. Academy of Management Review, 26(1), 117-127. 

doi:10.5465/AMR.2001.4011987 

 

McWilliams, A., Siegel, D., & Wright, P. M. (2006). Corporate Social Responsibility: 

International Perspectives. Journal of Business Strategies, 23(1), 1-7. doi: 

10.2139/ssrn.900834 

 

McGuire, J. B., Sundgren, A. & Schneeweis, T. (1988). Corporate Social Responsibility 

and Firm Financial Performance. Academy of Management Journal, 31(4), 854-872. 

doi:10.2307/256342 

 

Michelon, G., Boesso, G., Kumar, K. (2013). Examining the link between strategic 

corporate social responsibility and company performance: an analysis of the best 

corporate citizens. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 

20(2), 81–94. doi:10.1002/csr.1278 

 

Muttakin, M. B., Khan, A., Azim, M. (2015). Corporate social responsibility disclosures 

and earnings quality: Are they a reflection of managers’ opportunistic behavior?. 

Managerial Auditing Journal, 30(3), 277-298. doi:10.1108/MAJ-02-2014-0997 

 

Orlitzky, M., Schmidt, F. L., & Rynes, S. L. (2003). Corporate Social and Financial 

Performance: A Meta-Analysis. Organization Studies, 24(3), 403-441. 

doi:10.1177/0170840603024003910 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2009). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur, 2011 (Ungern). 

 

http://www.emeraldinsight.com/author/Muttakin%25252C+Mohammad+Badrul
http://www.emeraldinsight.com/author/Khan%25252C+Arifur
http://www.emeraldinsight.com/author/Azim%25252C+Mohammad+I
https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2014-0997


 

72 

Perrini, F., & Tencati, A. (2006). Sustainability and stakeholder management: the need 

for new corporate performance evaluation and reporting systems. Business Strategy and 

the Environment, 15(5), 296-308. doi:10.1002/bse.538 

 

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business 

Review, 89(1-2), 62-77. doi: 

 

Pomering, A., & Dolnicar, S. (2009). Assessing the Prerequisite of Successful CSR 

Implementation: Are Consumers Aware of CSR Initiatives?. Journal of Business Ethics, 

85(2), 285- 301. doi:10.1007/s10551-008-9729-9 

 

Preston, L. E., & O'Bannon, D. P. (1997). The corporate social-financial performance 

relationship: A typology and analysis. Business and Society, 36(4), 419-429. doi: 

10.1177/000765039703600406 

 

Prior, D., Surroca, J. & Tribó, J. A. (2008), Are Socially Responsible Managers Really 

Ethical? Exploring the Relationship Between Earnings Management and Corporate 

Social Responsibility. Corporate Governance: An International Review, 16(3), 160–

177. doi:10.1111/j.1467-8683.2008.00678.x 

 

Peloza, J. (2009). The challenge of measuring financial impacts from investments in 

corporate social performance. Journal of Management, 35(6), 1518-1541. 

doi:10.1177/0149206309335188 

 

Ramos, T.B., Cecilio, T., Douglas, G.H. & Caeiro, S. (2013). Corporate sustainability 

reporting and the relations with evaluation and management frameworks: the 

Portuguese case. Journal of Cleaner Production, (52), 317-328. 

doi:10.1016/j.jclepro.2013.03.002 

 

Regeringskansliet. (2013) Hållbart företagande - Plattform för svenskt agerande. 

Hämtad 2018-01-29 från: 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2013/11/ud-13.031/ 

 

https://doi.org/10.1177/000765039703600406
https://doi.org/10.1177/000765039703600406
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.03.002
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2013/11/ud-13.031/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2013/11/ud-13.031/


 

73 

Regeringskansliet. (2016/2017). Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 

2016/2017. Hämtad 2018-01-29 från: 

http://www.regeringen.se/48d2e4/contentassets/a69c4af34d954c6994bfdae59640b80e/r

k_-22256_lagar_forordningar_2016_2017_se_webb.pdf  

 

Roberts, R.W. (1992). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An 

Application of Stakeholder Theory. Accounting, Organizations and Society, 17(6), 595 

– 612. doi: 10.1016/0361-3682(92)90015-K 

 

Roberts, P. W., & Dowling, G. R. (2002). Corporate reputation and sustained superior 

financial performance. Strategic Management Journal, 23, 1077-1093. doi: 

10.1002/smj.274 

 

Rodriguez-Fernandez, M. (2016). Social responsibility and financial performance: The 

role of good corporate governance. Business Research Quarterly, 19(2), 137-151. 

doi:10.1016/j.brq.2015.08.001 

 

Rowley, G. (1997). Mergers in Higher Education: A Strategic Analysis. Higher 

Education Quarterly, 51(3), 251–263. doi:10.1111/1468-2273.00043 

 

Saeidi, S.P., Sofian, S., Saeidi, P., Saeidi, S.P., & Saaeidi, S.A. (2015). How does 

corporate social responsibility contribute to firm financial performance? The mediating 

role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction. Journal of 

Business Research, 68(2), 341-350. doi:10.1016/j.jbusres.2014.06.024 

 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research methods for business 

students. [Elektronisk resurs]. Harlow : Pearson, 2012. 

 

Skilton, P. F., & Purdy, J. M. (2017). Authenticity, Power, and Pluralism: A Framework 

for Understanding Stakeholder Evaluations of Corporate Social Responsibility 

Activities. Business Ethics Quarterly, 27(1), 99-123. doi:10.1017/beq.2016.60 

 

Schacter, M. (2000). Altruism, Opportunism and Points in Between. Hämtad 2018-04-

24 

http://www.regeringen.se/48d2e4/contentassets/a69c4af34d954c6994bfdae59640b80e/rk_-22256_lagar_forordningar_2016_2017_se_webb.pdf
http://www.regeringen.se/48d2e4/contentassets/a69c4af34d954c6994bfdae59640b80e/rk_-22256_lagar_forordningar_2016_2017_se_webb.pdf
https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90015-K
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2340943615000791%23!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23409436
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23409436/19/2
https://doi.org/10.1016/j.brq.2015.08.001
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.024


 

74 

från:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.176.3964&rep=rep1&ty

pe=pdf 

 

Skytrax. (2017). The world’s top 100 airlines - 2017. Hämtad 2018-04-04 från: 

http://www.worldairlineawards.com/Awards/world_airline_rating.html 

 

Smith, M. (2003). Research Methods in Accounting. London: SAGE Publications Ltd. 

 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B. (2013). Kunskapens former: vetenskapsteori och 

forskningsmetod. (3., [kompletterade och utvidgade] uppl.) Stockholm: Liber 

 

Suchman, M. C. (1995) Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. 

Academy of Management Review, 20(3), 571-610. doi:10.2307/258788 

 

Swedavia. (2017). Flygbolag. Hämtad 2018-04-04 från: 

https://www.swedavia.se/arlanda/flygbolag/ 

 

Tang, Z., Hull, C. E., & Rothenberg, S. (2012). How corporate social responsibility 

engagement strategy moderates the CSR–Financial performance relationship. Journal of 

Management Studies, 49(7), 1274-1303. doi:10.1111/j.1467-6486.2012.01068.x 

 

The Global Airline Industry Program (2018). Airline Industry Overview. Hämtad 2018-

04-05 från: http://web.mit.edu/airlines/analysis/analysis_airline_industry.html 

 

Thomson Reuters. (2015). Thomson Reuters corporate responsibility indices. Hämtad 

2018-02-07 från: 

https://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/tr-

corp-responsibility-indices.pdf 

 

Thomson Reuters ESG Scores (2017) hämtad 2018-03-12 från: 

http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/esg-

scores-methodology.pdf 

 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.]uppl.) Stockholm: Liber. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.176.3964&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.176.3964&rep=rep1&type=pdf
http://www.worldairlineawards.com/Awards/world_airline_rating.html
https://www.swedavia.se/arlanda/flygbolag/
http://web.mit.edu/airlines/analysis/analysis_airline_industry.html
https://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/tr-corp-responsibility-indices.pdf
https://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/tr-corp-responsibility-indices.pdf
http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/esg-scores-methodology.pdf
http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/esg-scores-methodology.pdf


 

75 

 

Ullmann, A. A. (1985). Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the 

Relationships among Social Performance, Social Disclosure, and Economic 

Performance of U. S. Firms. The Academy of Management Review. 10(3), 540-557. doi: 

10.5465/AMR.1985.4278989 

 

Van Beurden P., Gössling, T. (2008). The worth of values – a literature review on the 

relation between corporate social and financial performance. Journal of Business Ethics, 

82(2), 407–424. doi:10.1007/s10551-008-9894-x 

 

Van Marrewijk, M. (2003). Concepts and definitions of CSR and corporate 

sustainability: between agency and communion. Journal of Business Ethics, 44(2-3), 

95–105. doi:10.1023/A:1023331212247 

 

Vartanian, T. P. (2011). Secondary data analysis. New York: Oxford University Press. 

 

Vermeulen, F., & Barkema, H. (2002). Pace, Rhythm, and Scope: Process Dependence 

in Building a Profitable Multinational Corporation. Strategic Management Journal, 

23(7), 637-653. doi:10.1002/smj.243 

 

Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The Corporate Social Performance-Financial 

Performance Link. Strategic Management Journal, 18(4), 303-319. Hämtad 2018-03-05 

från: http://www.jstor.org/stable/3088143 

 

Wahlgren, L. (2012). SPSS steg för steg. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. 

(2008). Authentic leadership: development and validation of a theory-based measure. 

Journal of Management, 34(1), 89-126. doi:10.1177/0149206307308913 

 

Wang, Q., Dou, J., & Jia, S. (2016). A Meta-Analytic Review of Corporate Social 

Responsibility and Corporate Financial Performance: The Moderating Effect of 

https://doi.org/10.1023/A:1023331212247
https://doi.org/10.1002/smj.243
http://www.jstor.org/stable/3088143
http://dx.doi.org/10.1177/0149206307308913


 

76 

Contextual Factors. Business and Society, 55(8), 1083-1121. 

doi:10.1177/0007650315584317 

 

Widermann, W., & Hagmann, M. (2015). Asymmetric properties of the Pearson 

correlation coefficient: correlation as the negative association between linear regression 

residuals. Communications on Statistics: Theory and Methods. 45(21), 6263-6283. 

doi:10.1080/03610926.2014.960582 

 

Windsor, D. (2006). Corporate Social Responsibility: Three Key Approaches. Journal 

of Management Studies, 41(1), 93–114. doi:10.1111/j.1467-6486.2006.00584.x 

 

Wood, D. J. (1991). Corporate Social Performance Revisited. Academy of Management 

Review, 16(4), 691-718. doi:10.5465/AMR.1991.4279616 

 

Wood, D. J. (2010). Measuring Corporate Social Performance: A Review. Academy of 

Management Review, 12(1), 691–718. doi:10.1111/j.1468-2370.2009.00274.x 

 

Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

https://doi.org/10.1080/03610926.2014.960582
https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00274.x

