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Datum: 2018 – maj  

 

Syfte: Många forskare har undersökt hur företags sociala ansvarstagande (CSR) 

påverkar den finansiella prestationen (FP). Denna studie riktar istället fokus på den 

negativa motsvarigheten, Corporate Social Irresponsibility (CSI), som länge varit i 

skuggan av de positiva effekter som CSR påstås ha på företagens lönsamhet. 

Studiens syfte är att undersöka om socialt oansvariga handlingar påverkar företags 

finansiella prestation, ur både intressentteorin och den neoklassiska teorins 

perspektiv. Frågeställningar som tas upp är: 

• Är det viktigt att undvika kontroverser? 

• Får CSI ekonomiska konsekvenser? I så fall, vilka?  

 

Metod: Som följd av en positivistisk tradition har en hypotetisk-deduktiv ansats med 

kvantitativ metod baserat på sekundärdata och en tvärsnittsdesign använts för att 

undersöka sambandet mellan CSI och FP. Hypotesen prövas genom 

multivariatanalys och förväntas kunna besvara frågan om det existerar ett samband 

och om så, vilken riktning sambandet har.  

 

Resultat & slutsats: Resultatet bekräftar att CSI leder till en högre finansiell 

prestation. Således gynnas företag som är inblandade i kontroverser på ett 

ekonomiskt plan. Resultatet indikerar att den neoklassiska teorin är mer användbar 

för att förklara relationen än vad intressentteorin är. Av det kan slutsatsen dras att 

omgivningen inte är benägen att ”straffa” företag som beter sig illa, eftersom 

resultatet indikerar att CSI leder till en högre finansiell prestation. 

 

Examensarbetets bidrag: Resultatet utmanar den rådande trenden att undersöka 

CSI utifrån intressentteorin. Den positiva korrelationen bekräftar även att CSI är ett 

eget fenomen vars effekter inte är analoga med CSR, vilket vidgar den tidigare 

forskningen om socialt ansvar.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien begränsning finns främst i att CSI ofta hålls 

dolt. Effekten av CSI som inte uppmärksammas i media kan därför ha en annan 

relation till FP. 

 

Nyckelord: Corporate Social Irresponsibility (CSI), Financial Performance (FP), 

Intressentteorin, Neoklassisk teori 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT  
 

Title: Can Corporate Social Irresponsibility actually be good for profits? A 

quantitative study 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business 
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Supervisor: Catherine Lions 
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Aim: Many researchers have studied how corporate social responsibility (CSR) 

affects financial performance (FP). This study, however, focuses on the perceived 

negative opposite, Corporate Social Irresponsibility (CSI), which has long been in 

the shadow of the positive effects CSR claims to have on profitability. This study 

will investigate whether social irresponsibility can affect a company's financial 

performance, including both stakeholder theory and neoclassical theory in the 

theoretical framework. Questions raised are:  

• Is it important to avoid controversies? 

• Does CSI have financial consequences? If so, what?  

 

Method: Based upon a positivistic tradition, a hypothetical-deductive approach with 

quantitative methodology using secondary data and a cross-sectional design have 

been used to study the relationship between CSI and FP. The hypothesis is further 

tested by a multivariate analysis which determines whether there is a correlation 

and, if so, in what direction. 

 

Conclusions: The result appears to confirm that CSI is correlated with a higher 

financial performance. Thus, companies involved in controversy achieve a higher 

financial performance. The result indicates that the neoclassical theory explains the 

relation better than the stakeholder theory. From this it can be concluded that the 

stakeholders are not inclined to "punish" companies that are irresponsible, but the 

results indicate the opposite. 

 

Contribution of the thesis: The findings challenge the validity of investigating CSI 

based only on stakeholder theory. The positive correlation also confirms that CSI is 

a separate phenomenon whose impact is different from CSR, extending the previous 

research on social responsibility. 

 

Suggestions for future research: The main limitation of the study is that CSI is 

often kept hidden. CSI that is not known or published may therefore have a different 

relation to the FP. 

 

Key words: Corporate Social Irresponsibility (CSI), Financial Performance (FP), 

Stakeholder theory, Neoclassic theory.  
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1. Inledning 
 

Uppsatsens inledande kapitel består av bakgrund, problemdiskussion och syfte. Bakgrunden 

avser att ge läsare en kort introduktion till Corporate Social Responsibility, för att skapa en 

förståelse för dess motsats; Corporate Social Irresponsiblity. Detta följs av en 

problemdiskussion om varför det är aktuellt att även undersöka vilken påverkan socialt oansvar 

har på företagets prestation. Problemdiskussionen avslutas med att presentera studiens syfte. 

Avslutningsvis beskrivs avgränsningar och studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Fundera på följande situation som beskrivs av Rierra och Iborra (2017): 2015 bekräftar 

Volkswagen att de medvetet har manipulerat utsläppstester på över 11 miljoner bilar men 

samtidigt menar de att deras arbete inom Corporate Social Responsibility är viktigt för dem och 

att de har granskats av externa parter med goda resultat1. Detta får konsekvenser på fler plan 

och ekonomiska följder (Rhodes, 2016). Det aktualiserar frågan hur socialt oansvar påverkar 

företagets finansiella prestation. 

För Volkswagen hade avslöjandet av fusket en förödande konsekvens ekonomiskt. Företagets 

marknadsvärde rasade med nära 30 % på bara en vecka (Rhodes, 2016). Men vad de faktiska 

kostnaderna blir kan vara svårt att avgöra, bara kostnaden för att köpa tillbaka felaktiga bilar 

väntas vara 2,5 miljard euro och uppskattningsvis beräknas den totala kostnaden för fusket vara 

kring 30 miljarder euro (CNN, 2017). Då talar vi om faktiska kostnader, men hur påverkas den 

ekonomiska prestationen? Volkswagen är ett exempel bland många skandaler som vittnar om 

ett oetiskt beteende som fått allvarliga ekonomiska konsekvenser (Riera & Iborra, 2017). Men 

är den ekonomiska konsekvensen alltid negativ? Varför fortsätter företag att agera oetiskt då? 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett flitigt diskuterat ämne så väl teoretiskt som 

praktiskt enligt Lin-Hi och Müller (2013). Carroll (1979) menar att CSR innebär att företag 

agerar enligt samhällets förväntningar ekonomiskt, rättsligt, etiskt och inom frivilliga områden, 

så som exempelvis välgörenhet. Detta bekräftas av Lin-Hi och Müller (2013) och de menar att 

                                                 
1 The World Forum for Ethics in Business utser Volkswagen som vinnare av priset ”Ethics in Business” för sitt 

arbete inom socialt ansvarstagande. Priset motiveras med att Volkswagen är en förebild inom flera områden b.la. 

värderingar, integritet och ansvar samt att de driver verksamheten med både respekt för människorna och miljön. 

Även i Dow Jones Sustainability World Index rankades företaget högt (CSR Europe, 2013). Sammanfattningsvis 

beskrivs Volkswagen som ett företag med högt ställda mål; de satsade på att bli den mest miljömässiga och mest 

lönsamma biltillverkaren med de mest nöjda anställda och kunder. (Rhodes, 2016). 
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det inte råder konsensus om vad CSR är men att det kan beskrivas som en övergripande term 

som innefattar flera områden, liknande det Carroll (1979) beskriver. En annan tolkning av CSR 

ges av McWilliams, Siegel och Wright (2006, s. 1):  

“ We define CSR as situations where the firm goes beyond compliance and engages in actions 

that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is 

required by law’” 

Deras definition innehåller en viss nyansskillnad då de betonar att företag inte bara ska uppfylla 

förväntningarna som samhället har utan också engagera sig i aktiviteter som överträffar 

förväntningarna, det som Price och Sun (2017) beskriver som att ”göra bra”. Att definitionerna 

skiljer sig beror på att samhällets värderingar förändras över tid och därför skiftar även 

förväntningarna som samhället har på företag (Matten & Moon, 2008). 

Anledningen till att studera socialt ansvarstagande ur ett företagsekonomiskt perspektiv är för 

att företags främsta ansvar är av ekonomisk natur, företag är en grundläggande ekonomisk 

byggsten i samhället vars syfte är att producera tjänster och varor som kan säljas med förtjänst, 

enligt Carroll (1979). Carrol (2015) menar att företag inte engagerar sig i CSR enbart för att 

agera ansvarsfullt gentemot sin omvärld, utan för att det faktiskt gynnar dem också. Walker, 

Zhang och Yu (2016) menar att forskning har visat att engagemang i CSR frågor påverkar 

företag inom flera områden, så som: förbättrad effektivitet, förbättrat rykte, möjlighet att nå nya 

marknader, ökad kundnöjdhet och minskad personalomsättning. Således kan socialt 

ansvarstagande påverka en rad företagsekonomiska ämnen, så som ekonomistyrning, 

marknadsföring och redovisning.  

Trots den omfattande forskning som har gjorts om företags sociala ansvarstagande så tenderar 

forskningen att fokusera på de positiva effekterna, vad som ofta har utelämnats ur diskussionen 

är den negativa motsvarigheten, Corporate Social Irresponsibility (CSI) (Lange & Washburn, 

2012). Även Lin-Hi och Müller (2013) anser att både den akademiska och praktiska 

diskussionen om socialt ansvarstagande länge har varit ensidig, det har fokuserats på hur CSR 

påverkar företagens prestation positivt, istället för att belysa oansvarigt beteende. Vilket kan 

tolkas som att forskningen har gått i linje med den definition som McWilliams et al. (2006) 

presenterade, där betoningen ligger i att engagera sig i ytterligare ”goda” handlingar. Trots den 

uppmärksamhet som CSR fått så är forskningen kring CSI tämligen tunn (Price & Sun, 2017). 

Lange och Washburn (2012) är av samma åsikt och menar att även CSI är viktigt eftersom att 

socialt oansvariga beteenden får negativa konsekvenser både för företaget och för samhället. 
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Gällande definitionen av CSI är forskarna mera eniga, redan 1977 menade Armstrong (1977, s. 

185) att socialt ansvar är svårt att förklara men att socialt oansvar är desto enklare: 

”A socially irresponsible act is a decision to accept an alternative that is thought by the decision 

maker to be inferior to another alternative when the effects upon all parties are considered. 

Generally, this involves a gain by one party at the expense of the total system.” Vilket går att 

likna vid Lin-Hi och Müllers (2013) eller Strike, Gao och Bansals (2006) definitioner som båda 

menar att CSI är handlingar som resulterar i nackdelar för andra. Exempel på vad CSI är i 

praktiken ges av Lin-Hi och Müller (2013), som menar att CSI kan innebära att företag kränker 

mänskliga rättigheter eller förmedlar fel information som sina produkter.  

1.2 Problemdiskussion 

Enligt tidigare studier råder ingen större tvekan på hur CSI ska definieras men däremot hur det 

ska betraktas och förklaras, som en del av CSR eller som ett fristående fenomen. Betyder ett 

lågt CSR engagemang att man automatiskt ägnar sig åt CSI?  

Forskningen är inte enig i frågan, men många forskare studerar dem båda tillsammans då de har 

en relation och de påverkar varandra (Mishra & Modi, 2013; Lens, Wetzel & Hammerschmidt 

2017). Att de studeras tillsammans kan bero på att undvikande av ett oansvarigt beteende antas 

vara en grundförutsättning för att faktiskt agera ansvarfullt (Lin-Hi & Müller, 2013). Som 

Jones, Bowd och Tench (2009) belyser så kan själva definitionen av CSR ha en intressant 

betydelse för relationen dem emellan, då CSR ofta förklaras genom att sättas i relation till 

oansvarigt agerande.  

Riera och Iborra (2017) presenterar tre typer av förklaringar till CSI i sin litteraturstudie. En av 

dem är att CSI och CSR motsvarar varsin extrem på samma skala vilket Jones et al. (2009) 

argumenterar för. De menar att CSI är ett beteende i linje med den neoklassiska teorin och CSR 

med intressentteorin. Neoklassisk teori beskrivs av Friedman (1970) som en modell där 

företagets yttersta syfte är att generera avkastning till ägarna, medan intressentteorin som 

Freeman (1984) presenterar kan ses som dess motsats då företaget antas generera vinst genom 

att tillgodose en större grupp intressenter än ägarna, även omvärlden räknas till företagets 

intressenter. Med det neoklassiska synsättet har ansvar för omvärlden olika betydelse, antingen 

är den inte central eller så utgör den verksamhetens kärna. Även Windsor (2013) menar att de 

båda ska ses som en skala där CSR är motsatsen till CSI och den senare är resultatet av att 

företaget endast uppfyller en grupps intressen, ägarnas.  
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I kontrast till de föregående forskarna finns de som menar att det inte alls är tal om en linjär 

skala, utan betraktar dem som två koncept som kan existera samtidigt. Herzig och Moon (2013) 

och Strike et al. (2006) menar att företag kan agera ansvarsfullt eller oansvarigt beroende på 

vilken dimension eller geografiskt område man studerar. Vad som starkast talar för att de kan 

studeras som fristående fenomen är tiden; att de kan existera samtidigt (Riera och Iborra, 2017; 

Kang et al., 2016; Walker, Zhang och Yu, 2016). Price och Sun (2017) hävdar att den ena inte 

tar ut den andra, exempelvis kan företag prestera väl inom den sociala dimensionen av CSR 

men sämre inom den miljömässiga. Lin-Hi och Müller (2013) tar Enron som ett exempel på 

företag där både CSI och CSR existerade samtidigt. De menar att Enron tog socialt ansvar inom 

vissa dimensioner t.ex. så stöttade de olika former av välgörenhet och utbildning men samtidigt 

agerade de oansvarigt inom andra, exempelvis gjorde de sig skyldiga till bokföringsbrott mm. 

Vilket innebär att ett företag kan ha hög nivå av CSR samtidigt som man också har hög nivå 

CSI, och vice versa eller en kombination (Strike, Gao, & Bansal, 2006). Lin-Hi och Müller 

(2013) menar också att effekten av CSR och CSI förväntas vara olika, vilket ytterligare 

förstärker påståendet att de är olika koncept. 

Ett annat synsätt är att CSI och CSR skulle ha en positiv korrelation, dvs. att ökade nivåer av 

CSI leder till högre nivåer av CSR (Kotchen & Moon, 2012). Även Kang et al. (2016) delar det 

synsättet och menar att en orsak till att företag börjar engagerar sig i CSR kan vara för att 

gottgöra för tidigare CSI. Lin-Hi och Müller (2013) gör ett intressant inlägg i diskussionen, de 

menar att så länge CSI finns med i bilden så ser man inte hela effekten av CSR engagemang. 

Vilket kan bekräftas av Lenz, Wetzel och Hammerschmidt (2017) som menar att de inte bara 

har en relation, utan att existensen av CSI gör att ett företags försök att ta socialt ansvar uppleves 

som oärligt och därför kan ha motsatt effekt på den finansiella prestationen. Price och Sun 

(2017) anser att en komplett bild av ett företags ansvarstagande inte kan göras om man inte tar 

hänsyn till dem båda. Varför ytterligare forskning som undersöker CSI skulle ge en mer 

nyanserad bild av hur företags sociala ansvarstagande påverkar den ekonomiska prestationen. 

Sammanfattningsvis kommer CSI i denna studien att betraktas som ett enskilt fenomen som 

kan existera samtidigt som CSR eller ensamt men har en relation till CSR. Det ses inte som en 

låg nivå som CSR utan som sitt eget begrepp där oansvarigt beteende är resultatet av en 

medveten strategi. Således tar denna studien fasta på Riera och Iborras (2017) förklaring av 

CSI: 
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” CSIR is the result of an intentional strategy- and is more than an isolated event of failure of 

the company’s socially responsible behaviour – that damages the interests of its stakeholder, 

provoking individual and subjective perceptions of observers with partisan interest in the 

company” 

Kanske är det efter diskussionen om hur CSI ska betraktas inte helt oväntat att resultaten av den 

tidigare forskningen om sambandet mellan CSI och FP (Financial Performance) inte är stabil. 

Det är inte en genomgående negativ korrelation vilket man spontant skulle kunna tro då 

forskningen ofta kan visa en positiv korrelation mellan CSR och FP (Carroll, 2015). En av 

anledningarna till det kan vara att företag som enbart fokuserar på att generera avkastning 

kanske reducerar kostnader som inte gynnar deras syfte (Price & Sun, 2017). Walker et al. 

(2016) finner exempelvis inget signifikant bevis på att CSI påverkar varken 

kapitalomsättningshastighet eller Tobins Q negativt men däremot ROA. De belyser dock att 

CSI bör ha en mindre påverkan på FP än vad CSR har, då det är svårare att upptäcka och företag 

helst inte skyltar med CSI, till skillnad från CSR som gärna marknadsförs. I kontrast till detta 

menar Price och Sun (2017) att på ett psykologiskt plan påverkar negativa händelser människor 

starkare och därför förväntas CSI att ha en starkare och längre effekt på FP, något som de även 

finner stöd för. De menar att CSI påverkar marknadsvärdet i högre grad än CSR och är därför 

en viktig faktor att ta med när man räknar på ett företags totala CSP (Corporate Social 

Performance). Deras slutsats är att företag som har låga nivåer av dem båda presterar bättre än 

företag som har höga nivåer av båda, alltså att i första hand reducera oansvarigt beteende kan 

genererar bättre prestation än att göra ytterligare goda handlingar. 

Den tidigare forskningen gällande sambandet öppnar för en del frågor, så som; Finns det något 

samband mellan dåliga handlingar och företagets prestation, i så fall, är det negativt eller 

positivt? 

Studien kommer att studera sambandet mellan företags sociala oansvar och dess ekonomiska 

prestation och således bidra till att fördjupa den hittills tvetydiga forskningen kring 

konsekvenserna av dåliga beteenden. Forskningen har lämnat ett gap då den främst fokuserat 

på de positiva effekter som CSR har men inte närmare undersökt CSI (Lin-Hi & Müller, 2013). 

En undersökning av sambandet mellan CSI och FP skulle ha ett teoretiskt bidrag så väl som 

praktiskt. Teoretiskt skulle det bidra till att bredda forskningen inom socialt ansvarstagande och 

kanske påvisa vilken effekt det har att inte bara ”göra bra” utan också undvika att ”göra dåligt”. 

Det är också möjligt att studien kan bidra till att delvis förklara varför forskning gällande 
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sambandet CSP-FP har nått varierande resultat. För om CSI och CSR påverkar FP i olika grad 

så är det viktigt att även ta hänsyn till det när man undersöker CSP-FP, och vara medveten om 

att en CSP där kontroverser inte är inräknat i resultatet eventuellt inte ger hela sanningen. 

Praktiskt kan studien bidra genom att visa vilka konsekvenser CSI kan ha ekonomiskt och 

kanske även betona att socialt ansvar inte bara innebär att ”göra bra” utan också att undvika 

”göra dåligt”. Alternativt bevisa att socialt oansvar inte påverkar företagets prestation. Studien 

skulle bidra till forskningen inom företagsekonomin eftersom att den fördjupar forskningen 

kring CSI genom att undersöka effekten av att agera socialt oansvarigt. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan Corporate Social Irresponsibility (CSI) och 

Financial Performance (FP) 

1.4 Avgränsningar 

Studien har använt sig av Thomson Reuters databas och är avgränsad till åren 2013–2017. 

Urvalet har resulterat i 10 451 observationer från 2454 olika bolag, där CSI har förekommit i 

1328 av observationerna. Data inkluderas från hela världen, ingen avgränsning har gjorts på 

geografiskt område. 

Den teoretiska referensramen kommer att avgränsa studien till att undersöka CSI utifrån 

intressentteorin och neoklassisk teori, eftersom de har motsatt förklaring på hur CSI kan 

påverka FP. 

Vidare ämnar denna studie att endast undersöka CSI och därför kommer CSR enbart att 

användas för att skapa en förståelse för socialt oansvar.  

1.5 Disposition 

Studien kommer att ha följande disposition:  
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Figur 1- Disposition, egen figur 
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•Presentation av beskrivande statistik, korrelationsmatris och 
resultat av regressionsanalysResultat

•Analys av resultatet i relation till den inledande hypotesenDiskussion

•Studiens slutsats, bidrag och förslag till vidare forskningSlutsats
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2. Teoretisk referensram  

Uppsatsens andra kapitel syftar till att ge en beskrivning av studiens utgångspunkter. Först 

beskrivs studiens huvudsakliga områden: CSI och FP och relationen dem emellan. Sedan 

presenteras intressentteorin och den neoklassiska teorin. Teorierna utgör ett ramverk för 

studien och väntas kunna bidra med förklaringar till studiens resultat. 

 

2.1 Corporate Social Irresponsibility 

Trots att CSI har beskrivits i tidigare avsnitt kvarstår ytterligare några frågetecken kring 

begreppet som kräver en förklaring och ett ställningstagande innan studien kan fortsätta. Det 

mest centrala, huruvida CSI är en del av CSR eller ett fristående fenomen, har redan avhandlats 

i problematiseringen. Som argument till att betrakta det som ett fristående fenomen är att det 

kan existera samtidigt som CSR, vilket ett flertal studier har kunnat påvisa, (Kang et al., 2016; 

Strike et al., 2006; Aouadi & Masrat, 2016). Att CSI betraktas som ett fristående fenomen är 

viktigt att ytterligare belysa eftersom det är ett centralt antagande i studien och eventuellt kan 

resultatet styrka den uppfattningen. Genom att se CSI som ett eget begrepp och inte som en del 

av CSR eller som ett lågt CSR engagemang så undersöks företags oansvariga handlingar. För 

att förtydliga; ett lågt CSR engagemang innebär avsaknad av ansvarstagande, existens av CSI 

innebär att företag har agerat oansvarigt t.ex. använt sig av barnarbete eller använt mutor. 

Utgångspunkten för denna studie är att CSI och CSR inte betraktas som olika sidor av samma 

mynt så som Jones et al. (2009) föreslår, denna studie betraktar istället CSI och CSR som två 

olika begrepp som Strike et al (2006) argumenterar för. Den huvudsakliga anledningen till det 

är för att de kan existera samtidigt (Kang, Germann, & Grewal, 2016). Effekten av att se CSI 

som sitt eget begrepp är att fenomenet inte kan förklaras på samma sätt som CSR, vilket innebär 

att det inte är säkert att CSI har samma dimensioner som CSR eller att CSI påverkar den 

ekonomiska prestationen på samma sätt. Som problematiseringen har belyst råder det inte 

konsensus i hur CSI ska betraktas men kanske kan denna studie finna ytterligare bevis för att 

CSI är sitt eget begrepp, fristående från CSR och med andra konsekvenser. Därför är 

utgångpunkten att undersöka CSI utan att färgas av CSR. 

Nästa aspekt av begreppet att ta ställning till är vem som avgör vad som är socialt oansvar. Riera 

och Iborra (2017) kartlägger hur olika forskare har ställt sig till frågan och finner att det i 

huvudsak finns två sätt att se på det; antingen är det oberoende observatörer eller så är det 

intressentgrupper som avgör vad som är oansvarigt. 
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Att socialt oansvar avgörs av oberoende observatörer kommer från den studie Armstong (1977) 

gjorde 1977 där företags sociala oansvar först definierades. Även på senare tid har forskare 

ställt sig bakom Armstrongs påstående. Herzig och Moon (2013) menar också att vem som 

avgör vad som är socialt oansvarigt är den oberoende observatörens subjektiva bedömning, 

alltså samhället i stort. 

I motsats till detta menar Brammer och Pavelin (2005) att det är intressenter som avgör vad 

som är acceptabelt då de har makten att påverka företagets rykte och värde. Även Wagner, 

Bicen och Hall (2008) tycks ställa sig bakom den synen då de väljer att undersöka CSI enbart 

ur en intressentgrupps perspektiv. Detsamma kan sägas om Antonetti och Maklan (2016) som 

också antar att det är intressentgrupper som avgör. Gemensamt för dem är att de menar att det 

är den beroende observatören som avgör vad som är socialt oansvar. 

Det är möjligt att sanningen finns någonstans mellan de två perspektiven eller att det beror på 

vilken typ av oansvarigt beteende som avses, då begreppet CSI är fortfarande relativt outforskat 

(Riera & Iborra, 2017). Vad som tydligt framgår av de empiriska studier som undersöker den 

ekonomiska konsekvensen av CSI är att forskarna använder sig av antalet kontroverser som 

publicerats i media som ett tecken på CSI (Price & Sun, 2017; Aouadi & Masrat, 2016). Vilket 

talar för att det är media som avgör av som är oansvarigt. Om man antar att media i någon mån 

drivs av samhällets intressen så kan det tolkas som att den empiriska forskningen ställer sig 

bakom antagandet att det är en oberoende observatörs bedömning som ligger till grund för vad 

som är socialt oansvarigt. I linje med tidigare forskning kommer denna studie också att utgå 

från att det är samhället i stort som avgör. 

Vad gäller CSI är det viktigt att ytterligare belysa medias roll, för det är ofta media som 

uppmärksammar och informerar om företags socialt oansvariga beteenden, något som företag 

oftast vill dölja (Kölbel, Busch, & Jansco, 2017). Enligt Kölbel et al.  (2017) spelar media en 

avgörande roll som den främsta informationskällan för CSI. De menar att media inte bara 

rapporterar om företags negativa beteenden, utan de föredrar dem framför positiva nyheter 

eftersom dåliga händelser får mer uppmärksamhet. Viljan att tona ner CSI bekräftas av Kang et 

al. (2016) som finner stöd för att företag engagerar sig i CSR för att kompensera eller tona ner 

tidigare CSI. Samma samband har tidigare upptäcks av Kotchen och Moon (2012) som menar 

att när företag gör handlingar som skadar samhället så tenderar de också att försöka gottgöra 

det genom att göra mer ”goda” handlingar efteråt. Då CSI inte visas frivilligt så är det svårt att 

undersöka socialt oansvar som inte har uppmärksammats av media eller genom andra 

kontroverser. Möjligheten finns därför att CSI som hålls dolt har en annan effekt på FP än vad 
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det har efter att det upptäcks (Kölbel, Busch, & Jansco, 2017). I enlighet med den tidigare 

forskningen kommer denna studie enbart att undersöka det socialt oansvariga beteende som har 

upptäckts, vidare information om operationaliseringen av begreppet se 3.3.1 Variabeln CSI.  

Ytterligare en dimension av begreppet är huruvida CSI är en medveten handling eller om det är 

konsekvensen av ett misslyckats CSR-arbete. Perks, Farache, Shukla och Berry (2013) ser det 

snarare som ett misslyckande att agera ansvarsfullt och att det är resultatet av oavsiktliga 

handlingar. En sådan oavsiktlig handling beskrivs av Riera och Iborra (2017) som att ett 

läkemedelsföretag i efterhand upptäcker att en lanserad medicin har biverkningar, det är 

oansvarigt men inte säkert att det gjorts med avsikt. Lin-Hi och Müller (2013) menar att det inte 

är svart eller vitt, att agera oansvarigt kan vara både oavsiktligt eller en del av en medveten 

strategi. Exempelvis kan mutor aldrig vara en oavsiktlig handling, utan det tolkas som resultatet 

av ett medvetet val (Keig, Lance, & Marshall, 2015). Lange och Washburn (2012) menar att 

CSI är en konsekvens av en medveten handling som har gjorts i syfte att maximera vinsten trots 

att det är möjligt att den skadar andra.  

Trots att det existerar olika åsikter menar Riera och Iborra (2017) att merparten av de studier 

som har gjorts har utgått från att CSI är resultatet av en medveten strategi.  

Sammanfattningsvis har avsnittet behandlat CSI som koncept och redogjort för de viktigaste 

dimensionerna när det kommer till hur CSI betraktas. I fortsättningen kommer begreppet att 

behandlas som en medveten eller omedveten handling som har upptäckts och som samhället 

anser vara oansvarigt.  

2.2 Financial Performance 

FP har inte nämnvärt förklarats eller diskuterats i tidigare avsnitt så förhoppningen är att kort 

bringa klarhet i vad den här studien menar med FP, hur det sedan har operationaliserats förklaras 

i 3.3.2 Variabeln FP.  

Att undersöka FP syftar här till att undersöka företagets finansiella prestation och FP översätts 

till Financial Performance. Walker et al. (2016) översätter FP till Firm Performance, vilket kan 

tyda på att de undersöker ett vidare begrepp då de förutom redovisningsmässiga och 

marknadsmässiga mått på lönsamhet även undersöker effektiviteten i företaget genom att 

använda sig av måttet kapitalomsättningshastighet. Andra forskare beskriver mer noggrant 

vilken typ av ekonomisk effekt de undersöker, Lenz et al. (2017) undersöker enbart 

marknadsvärdering och väljer att inte nämna uttrycket FP, samma gäller för Mishra och Modi 

(2013) som undersöker finansiell risk. 
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Anledningen till att använda FP istället för att specificera vilket lönsamhetsmått som kommer 

att undersökas är för att två mått kommer att användas vid operationaliseringen, detta för att 

relationen mellan CSI och FP kan variera beroende på om man använder marknadsmässiga eller 

redovisningsmässiga mått enligt Walker et al. (2016). 

2.3 Relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och Financial 

Performance 

Trots att Armstrong (1977) formulerade en definition för socialt oansvar för över 40 år sedan 

har intresset för CSI varit svalt fram tills nu. Riera och Iborra (2017) menar att en bidragande 

orsak till att ämnet har fått mer uppmärksamhet av forskningen kan vara för att flera oetiska 

beteende upptäcktes i samband med den senaste finanskrisen. Dessutom har media under 

senaste åren rapporterat om flera företagsskandaler där CSI snarare varit en strategi än en 

omedveten handling, se t.ex. Enron eller Volkswagen. Trots det, är forskningen som finns om 

CSI nära sammanlänkat med CSR och flera forskare undersöker begreppen ihop. Anledningen 

till att undersöka dem tillsammans trots att de kan betraktas som separata fenomen är att de har 

en relation (Strike, Gao, & Bansal, 2006). Därför är den tidigare forskningen som undersöker 

sambandet ofta fokuserat på CSR (Kang et al., 2016; Kotchen & Moon, 2012). Som följd 

jämförs ofta resultatet mellan CSI-FP med CSR-FP (Mishra & Modi, 2013; Lens, Wetzel & 

Hammerschmidt 2017). 

Bland de studier som har genomförts visar de flesta att CSI på något plan är dåligt för företagets 

prestation (Lange & Washburn, 2012). Armstrong och Green (2013) menar att det är skadligt 

för ett företag att agera oansvarigt. De menar att det kan få konsekvenser för att det skadar 

relationen till kunderna. Om relationen skadas är det troligt att kunden vänder sig till någon 

annan leverantör och i värsta fall också sprider händelsen vidare där de uppmanar andra till att 

inte köpa företagets produkter (Armstrong & Green, 2013). Wagner et al. (2008) har undersökt 

konsumenters inställning till socialt oansvar och de menar att konsumenter är mer känsliga för 

negativ information än positiv.  

Enligt Muller och Kräussl (2011) har negativa händelser en starkare effekt på intressenterna än 

positiva. Price och Sun (2017) menar att förklaringen till att intressenter reagerar kraftfullare 

på negativ information än positiv kan finnas på ett psykologiskt plan. Generellt tenderar 

människor att reagera starkare och vara mer benägna att sprida och diskuteras negativa 

händelser (Baumeister, Bratslavsky, & Finkenauer, 2001). När CSI blir känt finns en risk att 
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den positiva identifieringen mellan kunden och företaget skadas vilket leder till att kunden 

väljer att inte konsumera företagets produkter eller tjänster (Price & Sun, 2017). Om ett företag 

skulle fällas för att det oansvariga beteendet brutit mot lagen, så har företaget skadat relationen 

till intressenterna under lång tid och följden är en lägre avkastning och försäljningstillväxt, 

oavsett hur allvarligt brottet varit (Baucus & Baucus, 1997). Således kan CSI leda till en 

inkomstförlust. 

Tidigare forskning har också funnit att det finns kostnader kopplat till CSI (Price & Sun, 2017; 

Walker et al., 2016). Strike et al. (2006) hävdar att CSI kan leda till ökade kostnader i form av 

böter eller straffavgifter. Waddock och Graves (1997) tar upp en intressant aspekt vad gäller 

kostnader och CSI. De menar att företag som sänker sina absoluta kostnader genom att agera 

oetiskt kommer att få högre på andra håll då det skadar relationerna. Som exempel kan en 

kostnadssänkning som påverkar personalens välmående göra att det blir svårare att finna 

personal i framtiden vilket ökar kostnaden för att rekrytera. 

Price och Sun (2017) argumenterar för att alla konsekvenser av ett socialt oansvarigt beteende 

t.ex. som ökade kostnader, minskade intäkter och sämre rykte, leder till att CSI har en negativ 

korrelation till marknadsvärde och att det påverkar marknadsvärdet under en längre tid. I 

kontrast till dem så hävdar Walker et al. (2016) att CSI är svårare för intressenten att upptäcka 

och framhävs sällan, eftersom företag inte marknadsför när de gör något dåligt utan bara när de 

gör något bra. Då företag motverkar att den typen av information kommer fram menar Walker 

et al. (2016) att CSI har en svag effekt på marknadsvärdet och finner i sin studie inte heller 

något signifikant resultat för en negativ korrelation mellan CSI och marknadsvärde.  

2.4 Intressentteorin 

Förutom den tidigare forskningen om sambandet mellan CSI och FP utgör intressentteorin en 

del av ramverket. Intressentteorin utgår från ett centralt antagande om att värderingar är en 

betydande faktor när man gör affärer. Teorin utmanar företagsledningen att ställa två 

huvudsakliga frågor; vad är företagets syfte och vilket ansvar har företaget mot sina intressenter, 

vilket är vägledande för vad företaget ska uppnå och hur de ska gå tillväga (Freeman, Wicks, 

& Parmar, 2004). Enligt Freeman, Wicks och Parmar (2004) är kärnan i intressentteorin att 

företagande bygger på samarbete och vilja att skapa ett värde för alla inblandade. Därför 

behöver företagsledningen skapa ett klimat där alla arbetar för att göra sitt bästa och där man 
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tar hänsyn till sin omgivning, eftersom man tillsammans skapar värde. Gregory och Whittaker 

(2013) menar att ur intressentteorins perspektiv ska CSR ses som värdeskapande för företaget.  

Flera studier som undersöker konsekvensen av att agera ansvarfullt eller oansvarigt väljer att 

sätta det i relation till intressentteorin, däribland Sweetin, Knowles, Summey och McQueen 

(2013) och Oikonomou, Brooks och Pavelin (2012). En anledning till att intressentteorin 

fungerar som ett ramverk är att den utgår ifrån att goda relationer med omgivningen är nyckel 

för framgång och med samma logik så kan ett beteende som strider mot det, leda till en sämre 

prestation (Du, Bhattacharya, & Sen, 2010). Du, Bharracharya och Sen (2010) menar att ett 

företag som handlar enbart för sin egen vinning utan hänsyn till den tänkbara skada det kan ha 

på andra, riskerar att bli ”straffade” av intressenter. Sweetin, et al. (2013) bekräftar att tendensen 

att straffa ett företag som beter sig illa finns bland konsumenter och belyser att konsumenter är 

en intressentgrupp med stor makt.  

Donaldson och Preston (1995) menar att företag bör ta hänsyn till de konsekvenser som ett 

agerande får för företagets intressenter och hur det påverkar intressenterna. Detta för att 

verksamhetens syfte är att skapa värde för intressenterna (Freeman, Wicks, & Parmar, 2004). 

Teorin står således i strid med definitionen och förklaringen till CSI i inledningen. Vilket även 

poängteras av Jones et al. (2009) som argumenterar för att CSI är en motsats till intressentteorin 

och är en bättre match till den neoklassiska teorin. Jones et al. (2009) illustrerar sina 

utgångspunkter för CSI och CSR i figur 2 men tillägger samtidigt att verkligheten är aningen 

mer komplex än vad figuren visar. Vad de syftar till att belysa är attitydskillnaden mellan CSI 

och CSR. Ett företag som agerar oansvarigt är inte proaktivt när det kommer till 

företagsproblem och ser inte hur deras beteende påverkar samhället i stort (Jones, Bowd, & 

Tench, 2009). 



 

14 

 

Figur 2 - Skillnaden på CSI och CSR (Jones, Bowd, & Tench, 2009, s. 304) 

 

Men intressentteorin har också sina kritiker. Det är från den neoklassiska teorin som 

intressentteorins syn på socialt ansvar har fått mest kritik. Kritiken grundar sig i att företag inte 

är lämpat att ansvara för samhället i stort utan bör fokusera på sitt syfte, generera vinst 

(Friedman, 1970). Jensen (2002) riktar också kritik mot intressentteorin och menar att den på 

ett praktiskt plan är svår att genomföra då intressenter har olika mål. Dessa mål är dessutom 

svåra att leva upp till samtidigt, exempelvis vill kunderna ha lägre priser och högre kvalitet, 

anställda vill ha högre löner och längre semester och leverantörer vill ha lägre risker. Det skulle 

enligt Jensen (2002) vara omöjligt för ett företag att tillgodose alla intressenter samtidigt, varför 

han argumenterar för att intressentteorin inte är en fungerande strategi.  

Trots kritiken är intressentteorin populär inom forskningen om socialt ansvar och flera forskare 

som utgår från intressentteorins ramverk finner stöd för att CSI leder till sämre företags 

prestation (Mishra & Modi, 2013; Price & Sun, 2017; Sweetin, Knowles, Summey & McQueen 

2013). Således finns en anledning att utgå från intressentteorin när CSI undersöks, för om teorin 

är förklarar relationen, så kommer ett oetiskt beteende straffas av intressenterna och leda till en 

sämre prestation (Sweetin, Knowles, Summey, & McQueen, 2013).  
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2.5 Neoklassisk teori 

Låt oss blicka tillbaka på det inledande exemplet om Volkswagen och låta det illustrera varför 

inte enbart intressentteorin fungerar som förklaring för socialt ansvar och oansvar; för 

Volkswagen påstod sig sträva efter att göra sina intressenter nöjda och med innovativa lösningar 

bli den mest miljömässigt hållbara och lönsamma biltillverkaren i världen (CSR Europe, 2013). 

Intressentteorin ger oss möjligen svar på varför avslöjandet blev kostsamt för Volkswagen. Men 

den svarar inte på varför de valde att agera som de gjorde. Om de enbart strävade efter att skapa 

värde genom att göra intressenter nöjda, vad fanns det då för skäl till deras agerande?  

Denna studien avser inte undersöka vilka motiv Volkswagen hade för att manipulera 

utsläppstester, men exemplet öppnar för frågan om det finns andra drivkrafter inom företag än 

att enbart skapa värde genom att uppfylla intressenters förväntningar. Ingen forskning 

förespråkar fusk men det finns teorier som kan komma närmare att förklara varför ett sådant 

beteende kan förekomma. 

Letza et al. (2004) menar att den grundläggande tanken inom den neoklassiska teorin är att 

företag är ett instrument för investerarna att maximera vinster. Gamble och Kelly (2001) menar 

att ägarnas intressen är viktigast på grund av det risktagande de tar när de investerar och därför 

är avkastningen på investeringen central och det huvudsakliga målet för företaget. Ur det 

perspektivet bör företag enbart engagera sig i aktiviteter som gynnar avkastningen. 

Utifrån beskrivning av Letza et al. (2004) och Gamble och Kelly (2001) kan den neoklassiska 

synen innebära att intressentens intressen kommer i andra hand. Vilket ansvar har företaget för 

att ta tillvara på intressenternas intressen? Ett aktuellt exempel på när intressenterna intressen 

inte har tagits på allvar kan ges av Facebook. Facebook har nyligen varit i blåsväder efter att 

inte ha agerat på att information om deras medlemmar sålts till ett analysföretag (BBC, 2018). 

Facebooks grundare Mark Zuckerberg berörde just ansvar i en kommentar:  

"Today, given what we know... I think we understand that we need to take a broader view of 

our responsibility" (BBC, 2018). Trots att grundaren menade att företaget borde tagit ett större 

ansvar så är det intressant att belysa att den ekonomiska konsekvensen av skandalen inte var 

negativ på alla plan, försäljningen ökade med nära 50% efter att skandalen hade blivit känd 

(BBC, 2018).  

Den neoklassiska synen på företagets ansvarsområde är intressant att ta upp när socialt ansvar 

undersöks eftersom den inte förespråkar sådant engagemang, utan det ses som en kostnad 
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(Mishra & Modi, 2013). Inom den neoklassiska teorin är företagets yttersta ansvar att generera 

avkastning till ägarna. Friedman (1970) hävdar att företaget i sig inte kan ta något ansvar utan 

den uppgiften skulle i så fall hamna på ledningen. Enligt den neoklassiska teorin är ledningen 

anställd för att verkställa ägarnas mål med verksamheten, att ägna sig åt annat, så som socialt 

ansvar, skulle stå i strid med vad ledningen är tillsatt för att göra (Friedman, 1970).  

Att göra mer än vad lagen kräver skulle dessutom innebära att företaget skulle bedöma vad som 

ska göras utöver det nödvändigaste; vad som är socialt ansvarigt och inte. Som Lange och 

Washburn (2012) poängterar är definitionen av oansvar subjektivt och föränderligt. Vad som 

betraktas som ansvarigt i vissa perspektiv kan vara direkt oansvarigt ur andra. Armstrong och 

Green (2013) tar kvotering som ett exempel, eftersom det innebär att en viss grupp av 

människor diskrimineras till förmån för en annan. Att lägga det ansvaret på ledningen kan också 

ses som oansvarigt, då ledningen är anställd på grund av sin expertis inom verksamhetsområdet 

och förmodligen inte är insatt i vilka sociala insatser som leder till samhällets bästa (Friedman, 

1970). 

Enligt den neoklassiska teorin är socialt ansvarstagande en aktivitet som leder till ytterligare 

kostnader och inte genererar mer intäkter till företaget. Vilket innebär att de företag som ägnar 

sig åt socialt ansvarstagande hamnar i underläge gentemot konkurrenter vars mål är 

vinstmaximering (Aupperle, Carrol, & Hatfield, 1985). 

Vad gäller CSI är den neoklassiska teorin aktuell, eftersom den argumenterar för en annan syn 

på ansvar. Groening och Kanuri (2013) belyser också att investerarna är en intressentgrupp som 

inte alltid reagerar på samma sätt som övriga intressenter vad gäller negativa händelser. 

Författarna finner stöd för att negativa händelser i många fall får en positiv reaktion från 

investerarna. Viktigt att poängtera är dock att teorin inte förespråkar att företag ska fuska, utan 

att företags huvudsakliga ansvarsområde är att generera vinst till ägarna (Friedman, 1970). 

Friedman (1970) menar också att det innebär att vinstmaximeringen ska ske utan att företag 

bryter mot lagen eller ägnar sig åt bedrägeri. Utifrån den neoklassiska teorin skulle CSI innebära 

att företaget fokuserar på sitt syfte, att vinstmaximera. Så länge CSI är inom lagens ramar, likt 

illustrationen av Jones et al. (2009) i figur 2, leder det till högre värde än om företaget även 

ägnar sig åt aktiviteter som ligger utanför deras huvudsakliga mål, t.ex. socialt ansvarstagande. 

2.6 Sammanfattning och hypotes 

Frågan kvarstår dock varför forskningen inte är entydig, borde inte alla studier kunna bekräfta 

att sambandet finns eller inte finns? Kan det vara så att CSI inte nödvändigtvis resulterar i sämre 
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prestation då skälet att göra något oansvarigt kan vara att minska kostnader och/eller öka 

intäkter (Price & Sun, 2017) ? Kan det finnas en poäng i att företag inte engagerar sig i socialt 

ansvarstagande (Friedman, 1970) ?  

De två teorierna har motsatt förhållande till företagets skyldighet att engagera sig i socialt 

ansvarstagande. Intressentteorin betraktar företag som en social enhet, att uppfylla intressenters 

förväntningar är därför en naturlig del av verksamheten och en förutsättning för att nå 

lönsamhet. Den neoklassiska synen betraktar företag som ett verktyg för att uppfylla ägarnas 

intressen, vilket är vinstmaximering, och således är investeringar som inte gynnar företagets 

lönsamhet onödiga. (Letza, Sun, & Kirkbride, 2004).  

Det finns anledning att pröva den spontana föreställningen om att ett företags kontroverser leder 

till en sämre ekonomisk situation, vilken ofta förutsätts i tidigare forskning (Mishra & Modi, 

2013; Lenz, Wetzel & Hammerschmidt, 2017). I den teoretiska referensramen har två aktuella 

fall beskrivits, Volkswagen och Facebook, som båda har varit inblandade i skandaler men vars 

ekonomiska konsekvens varit motsatt, på vissa plan. Det väcker frågan om det finns ett samband 

mellan företagsskandaler och dess ekonomiska prestation. 

Letza et al. (2004) menar att det är viktigt att ta ett steg tillbaka och inte välja att betrakta 

fenomen utifrån ett ensidigt perspektiv. Vilket kan tolkas som att en objektiv 

hypotesformulering där ingen ställning tas till om sambandet är negativt eller positivt skulle 

bidra till en mer nyanserad bild. 

Utifrån den tidigare forskningen formuleras studiens hypotes: 

H1: Det existerar inget samband mellan CSI och FP 
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3. Metod 
I detta avsnitt kommer studiens metod att beskrivas. Kapitlet börjar med att beskriva vilken 

syn på kunskap studien har och vilka konsekvenser det får på metodval därefter presenteras 

forskningsprocessen. Sedan följer den empiriska metoden, operationaliseringen och 

dataanalysmetoder.  

 

3.1 Forskningsfilosofi och forskningsprocess 

Det här kapitlet kommer att presentera den metod som har tillämpats i studien, vilket kan 

beskrivas som tillvägagångssättet för att besvara studiens syfte. Enligt Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2003) ska valet av metod bestämmas av vad som bäst lämpar sig för att besvara 

studiens frågeställning. Studiens frågeställning är: Existerar det ett samband mellan CSI och 

FP? Det vill säga, påverkas företag ekonomiskt av att agera oansvarigt? Det är alltså en 

förklaring på sambandets existens och riktning som eftersöks. Studien har ingen strävan att reda 

ut CSI som begrepp eller djupare undersöka det komplexa konceptet, utan enbart undersöka 

ifall det finns en ekonomisk konsekvens av att agera socialt oansvarigt.  

I första hand spelar synen på kunskap en avgörande roll. Är kunskap sann endast då vi kan ta 

in den genom våra sinnen eller färgas den av forskarens värderingar, idéer och förnuft? Patel 

och Davidsson (2011) menar att den första förklaringen stämmer med en positivistisk filosofi 

där forskaren anser att även den sociala verkligheten går att studera på ett naturvetenskapligt 

sätt. Ett sådant sätt innebär att forskaren ställer sig utanför det studerade fenomenet och 

observerar det med syfte att finna en lagbundenhet (Bryman & Bell, 2011). För att bättre skapa 

en bild av denna typ av filosofi så föreställ dig hur forskning inom fysik, kemi eller medicin 

fungerar: forskarens egna värderingar spelar mindre roll i ett kemiskt experiment och resultatet 

kommer bli det samma ifall en annan forskare följer samma tillvägagångsätt. Denna studie har 

samma utgångpunkt som ett naturvetenskapligt problem dvs. vad händer med x ifall y 

förändras? Fast i detta fall kan x översättas till FP och y till CSI. Det är en lagbundenhet som 

eftersöks, därför har den mer naturvetenskapliga filosofin, positivism, valts som utgångspunkt. 

Den filosofi som valts för att angripa problemet kommer på flera sätt att prägla metoden för att 

finna svar på frågeställningen. För att konkretisera processen så se illustrationen (figur 3) 

inspirerad av Saunders, Lewis och Thornhill (2015) nedan. I illustrationen visas hur varje lager 
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påverkar kommande lager, vilket innebär att den övergripande filosofin formar ansatsen, vilket 

får konsekvenser på val av forskningsstrategi osv.  

Figur 3 - Forskningens olika lager, inspirerad av Saunders et al. (2016, s.124) 

 

Studiens positivistiska forskningsfilosofi har format studien redan från första kapitlet och 

formuleringen av studiens syfte. En kort repetition av studiens syfte är lämpligt innan en 

fördjupande förklaring av studiens metoder sker: 

”Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan Corporate Social Irresponsibility (CSI) och 

Financial Performance (FP)” 

Syftet klargör att målet är att studera ett samband mellan två fenomen där det ena väntas 

påverkar det andra, CSI som oberoende variabel väntas ha en effekt på FP som beroende 

variabel. Vidare finns en önskan om att resultatet ska vara generaliserbart även utanför det urval 

som undersöks, vilket innebär att resultatet i någon mån ska kunna användas för att se ett 

mönster. Därför eftersträvar studien ett objektiv synsätt där den data som samlas in och tolkas 

inte påverkas av värderingar. Detta värderingsfria sätt, önskan om generaliserbarhet och en 
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strävan efter att finna orsak-verkan samband är något Bryman och Bell (2011) menar är typiskt 

för den positivistiska traditionen.  

Som konsekvens av den positivistiska filosofin antas det naturvetenskapliga sättet att undersöka 

samband; att utifrån tidigare kunskap deducera fram en hypotes (Bryman & Bell, 2011). Patel 

och Davidsson (2011) menar att den positivistiska synen ställer ett krav på verifierbarhet, det 

ska alltså finnas observationer som ligger till grund för den slutsats som dras och det kan göras 

genom att pröva en hypotes. Som tidigare teorikapitel har klargjort så ämnar inte denna studien 

att generera en ny teori utan pröva den befintliga. De teorier som utgör referensramen för 

studien har båda en förklaring på varför ett samband mellan CSI och FP kan finnas eller inte 

finnas och studiens mål är att ta reda på om det finns eller ej. Studien tar således en deduktiv 

ansats genom att, utifrån positivismens krav på objektivitet och verifierbarhet, samla 

information för att ställa en hypotes som sedan kan bekräftas eller förkastas genom att prövas 

mot insamlade data (Bryman & Bell, 2011). 

För att skapa underlag till att pröva hypotesen används en kvantitativ metod. Den kvantitativa 

metoden är att samla in data i numerisk form som kommer att användas för att pröva hypotesen 

(Bryman, 1997). Den kvantitativa metoden är enligt Bryman och Bell (2011) ofta använt inom 

den positivistiska filosofin eftersom den uppnår kravet på objektivitet, verifierbarhet och 

möjligheten till generalisering. Denna studie kommer att använda sig av sekundärdata från 

databasen Thomson Reuters för såväl finansiella data som information om CSI. Information 

kommer att samlas in för ett urval som antas vara representativ för en större population. Den 

kvantifierbara datan är i huvudsak mått på CSI och FP men också kontrollvariabler för att 

säkerställa att relationen inte påverkas av en annan variabel.  

Bryman och Bell (2011) menar att forskningsdesign är att skapa en ram för hur data ska samlas 

in och analyseras. I det här fallet ska ett samband undersökas och då ingen hänsyn tas till 

utveckling över tid så är en tvärsnittsstudie lämplig (Bryman & Bell, 2011). En tvärsnittsstudie 

är enligt Befring (1992) att samla information om olika variabler från fler än ett fall med syfte 

att finna ett mönster mellan den beroende och de oberoende variablerna. För varje företag 

samlas information om samma variabler vilka sedan kommer analyseras för att upptäcka 

sambandsmönster. För den här studien kommer informationen inte begränsas till en viss 

tidpunkt, vilket annars är karaktäristiskt för en tvärsnittsstudie enligt Bryman och Bell (2011). 

Istället kommer information från flera år inkluderas för att öka antalet observationer. Att ingen 
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hänsyn tas till den tidsmässiga relationen kan ses som en brist hos tvärsnittsdesignen och 

alternativet hade varit att göra en longitudinell studie, vilket bättre hade kunnat säkerställa den 

kausala relationen och orsaksriktningen (Befring, 1992). I detta fallet skulle en longitudinell 

studie följa samma urval av företag under flera år vilket skulle ställa krav på att samma företag 

har observationer för de valda variablerna år efter år (Bryman & Bell, 2011). Valet av 

tvärsnittsdesign innebär att företaget inte är centralt utan att varje företag varje år behandlas 

som en ny observationen. Att välja tvärsnittsdesign har skapat fler observationer och ansågs 

passande med hänsyn till tidsbegränsningen. Vad som talar för att sambandet är intressant att 

undersöka genom tvärsnittsdesign är att forskningen kring sambandet ännu är i sin början och 

ett första steg att undersöka relationen kan vara en tvärsnittsstudie för att sedan utveckla 

forskningen genom att ta hänsyn till utvecklingen över tid. Dock ska tilläggas att enligt Bryman 

och Bell (2011) förutsätter en tvärsnittsdesign att observationerna görs vid en viss tidpunkt och 

att observationerna därför är oberoende av varandra. Detta kan ses som en brist i studiens design 

eftersom de undersökta variablernas värde kan ha ett samband med värdet för variabeln 

föregående år.  

 

När data är insamlad återstår att undersöka om det finns en korrelation och om det finns en 

kausalitet. Vad händer med FP när CSI förändras? Och främst, är förändring i CSI orsaken till 

att FP förändras?  

För att besvara den frågan kommer studien att använda en multipelregressionsanalys. För att 

förklara värdet av en multipelregressionsanalys så kan det vara av vikt att förklara vad en 

regression är och vad den ger för information om relationen mellan två variabler. Enligt Befring 

(1992) beskriver en regression hur den oberoende variabeln förklarar utfallet i den beroende 

variabeln, i detta fallet hur väl CSI förklarar utfallet av FP. Enklast är att föreställa sig den enkla 

linjära regressionen där regressionslinjens funktion skapar den linje som bäst passar med den 

data som man har observerat. En multipelregression tar även hänsyn till fler variabler för att 

fastställa vilken som bäst förklarar effekten på den beroende variabeln (Befring, 1992). Enligt 

Bryman och Bell (2011) kan det vara lämpligt att använda en multivariatanalys om man tror att 

det kan finnas andra variabler som förklarar sambandet. Man inkluderar då de olika faktorer 

som förväntas ha en påverkan på utfallet (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). I det här 

fallet kan exempelvis företagets storlek vara av betydelse för att förklara FP, varför 

kontrollvariabler kommer att användas för att säkerställa att det inte finns några falska samband, 
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eller mellanliggande variabler som påverkar relationen. Närmare beskrivning av såväl variabler 

som dataanalysmetoder kommer att diskuteras i kommande avsnitt. 

3.2 Empirisk metod 

Det som tidigare har diskuterats har varit övergripande metoder på ett teoretiskt plan som 

fungerar som ett ramverk för studien. I följande avsnitt kommer fokus riktas mot det praktiska 

tillvägagångsättet. 

3.2.1 Datainsamling 

För att uppfylla studiens syfte behövs två typer av information; tidigare forskning att basera 

hypotesen och syftet på samt data för variablerna som ska undersökas. För båda fall är insamlad 

data av sekundär art. 

Tidigare forskning, i form av vetenskapliga artiklar, har hämtats från databaser tillgängliga vid 

Högskolan i Gävle exempelvis Discovery och Google Scholar. Bryman och Bell (2011) menar 

att för att söka artiklar i databaser behöver man identifiera nyckelord. Nyckelord vid 

litteratursökningen var: CSI, CSIR, Corporate Social Responsibility, Corporate Social 

Irresponsibility, Shareholder theory, Stakeholder theory. Vidare har även relevanta artiklars 

referenslistor använts. För att säkerställa artiklarnas kvalitet har ABS ranking använts och 

merparten av artiklarna har hög rankning. Då CSR är ett ämne som det har forskats mycket 

inom har även publiceringsåret för artiklarna varit viktig för att säkerställa att artiklarna är i 

forskningsfronten. Äldre artiklar är också viktiga för att kunna beskriva hur CSI/CSR har 

utvecklats under åren. När artiklarna har varit äldre så har antalet citeringar kontrollerats på 

Google Scholar för att få en uppfattning om artikeln är viktig i sammanhanget. 

Eftersom det är en studie som samlar in data från flera år så är det bara en form av datainsamling 

som är möjlig; att använda sig av en databas som tillhandahåller informationen som ska 

undersökas. Vad Befring (1992) nämner som en nackdel med sekundärdata är att den har 

samlats in för andra ändamål är för den aktuella studien och rekommenderar därför att man 

undersöker hur informationen har samlats in. Denna studien kommer att använda sig av 

Thomson Reuters databas vars uppdrag är att tillhandahålla information om bland annat CSP 

poäng och finansiella mått, vilket stämmer väl överens med vad som ska undersökas. Vad som 

är aktuellt i detta fallet är att förstå uppbyggnaden av deras mått för CSI, exempelvis hur de 

värderar kontroverser och om det är bättre att använda deras rådata om kontroverser istället för 

deras ESG controversy score. Detta kommer behandlas närmare i avsnitt 3.3.1 Variabeln CSI. 
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Sammanfattningsvis är fördelen med datainsamling av sekundär art att det inte är lika 

tidskrävande som primärdata och fokus kan istället läggas på analys av data (Bryman, 1997). 

Nackdelarna är att det finns ett visst mått av subjektiv bedömning vad gäller CSP mått då det 

från början inte är ett kvantitativt mått och den fullständiga informationen om hur bedömningen 

har gått tillväga kan vara svår att överblicka. 

3.2.2 Studiens population, urval och bortfallsanalys  

Populationen är enligt Eliasson (2006) den grupp som man vill kunna dra generella slutsatser 

om. Att undersöka hela populationen är ofta omöjligt, varför man oftast gör ett urval av 

observationer som ska vara representativa för hela populationen för att möjliggöra 

generalisering (Eliasson, 2006). För denna studie finns ingen avgränsning geografiskt, på 

storlek eller sektor utan populationen och urvalet baserats på vilken information som finns 

tillgänglig för åren 2013–2017.  

Studiens tillvägagångssätt för att skapa ett urval kan beskrivas som ett icke-sannolikhetsurval. 

Ett icke-sannolikhetsurval är enligt Bryman och Bell (2011) ett samlingsnamn för alla former 

av urval som inte görs på sannolikhetsprincip, t.ex. så är slumpmässigt urval baserat på 

sannolikhetsprincip. Ett slumpmässigt urval av observationer skulle höja reliabiliteten, då det 

har högst trovärdighet (Bryman & Bell, 2011). Byström och Byström (2011) menar dock att ett 

slumpmässigt urval inte är nödvändigt, det viktigaste är att urvalet speglar populationen. 

För att undersöka sambandet mellan CSI och FP krävs information om företags sociala oansvar 

och om deras finansiella prestation, därför kommer population att utgöras av Thomson Reuters 

Asset4 full universe lista som vid tillfället för datainsamlingen innehöll information om 6046 

börsnoterade företag och genererade 30 245 observationer för åren 2013–2017. Urvalet 

baserades sedan på vilka observationer som hade data för de beroende variablerna och för 

kontrollvariablerna. Urvalet består av 10 451 observationer från 2454 företag, där CSI har 

förekommit i 1328 av observationerna. Figur 4 förtydligar hur urvalet har gått till. När data 

samlats in kontrollerades mycket extrema värden för FP och dessa valdes bort från urvalet för 

att inte riskera att snedvrida resultatet. De observationer som innehöll extrema värden 

presenteras i figur 5. 
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Figur 4 - Studiens urvalsprocess, egen figur 

 

Djurfeldt et al. (2003) menar att det viktigaste inte är urvalets storlek utan att det säger något 

om populationen. Byström och Byström (2011) menar att urvalet ska vara en miniatyrversion 

av populationen, därför har urvalets struktur avseende sektor jämförts med populationens. Att 

undersöka om urvalet har samma sammansättning som populationen är enligt Djurfeldt et al. 

(2003) ett sätt att säkerställa att urvalet representerar populationen. Figur 5 visar bortfallet 

avseende sektorer. I övrigt kommer ingen analys göras avseende sektor. 

Figur 5 - Studiens bortfall avseende representerade branscher 

 

Värt att notera är att sektorerna fastighet och finans knappt finns representerat i urvalet och 

således kommer resultatet inte vara generaliserbart till de branscherna. Finanssektorn är en 

bransch med speciell karaktär som har exkluderats helt i vissa tidigare studier (Walker et al., 

2016; Kölbel et al., 2017) Walker et al. (2016) menar att det är vanligt att forskning om företags 

sociala ansvar väljer att inte inkludera just den sektorn och Kölbel et at (2017) menar att det 
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faktum att stater ofta backar upp finanssektorn gör att den inte är utsatt för samma risk som 

andra branscher. Ur den aspekten kan det vara möjligt att resultatet, oavsett representation i 

urvalet, inte hade varit generaliserbart till den sektorn. Dock bedöms bortfallet inte ha någon 

annan effekt än att resultatet inte kommer att vara generaliserbart till de branscher som inte 

finns representerade i urvalet. 

Förutom strukturen på urvalet så exkluderades även observationer med extrema värden. Risken 

med att inkludera extrema värden i analyserna är att resultatet inte blir tillförlitligt då 

medelvärdet påverkas starkt av extrema värden och därmed kommer också standardavvikelsen 

och riktningskoefficienten också att påverkas (Körner & Wahlgren, 2015). Eliasson (2006) 

rekommenderar att man alltid uppmärksammar och kommenterar extrema värden. Därför listas 

alla observationer som har exkluderats på grund av extremt värde för någon av FP variablerna 

i figur 6. Det extrema värdet är markerat i fet stil. 

Figur 6- Lista över observationer med extrema värden 

 

För att hitta de extrema värdena sorterades hela urvalet i storleksordning efter respektive 

variabel och de som ansågs orimliga exkluderades efter att först har jämfört deras påverkan 

genom att göra analyser både med och utan. Vilket enligt Dahmström (2005) är ett sätt att 

identifiera och utesluta extrema värden. Ett annat är att exkludera de som kan betraktas som 

outliers, vilket baseras på avståndet från 25:e och 75:e percentilen (Osbourne & Overbay, 

2004). Valet för denna studie är att ta bort så få värden som möjligt och därför har bara de mest 

extrema valts. 
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Figur 6 pekar på ett mönster i observationer med extrema värden; ingen har gjort någon vinst. 

Vissa har exkluderats på grund av extremt värde för ROA andra för Tobins Q. Alla har 

analyserats innan de har valts bort och valet har gjorts med försiktighet. Bara de observationerna 

med uppenbart extrema värden har valts bort och förmodligen hade en regression som 

inkluderat extrema värden så som 1506 i Q-värde och -3182% i ROA påverkat slutsatserna 

negativt. 

3.3 Operationalisering 

Operationalisering är enligt Bryman och Bell (2011) processen att utforma de begrepp som ska 

undersökas. Vidare menar de att begreppen i en kvantitativ forskning behöver vara mätbara. I 

följande avsnitt kommer följaktligen studiens variabler att översättas till kvantitativa mått och 

förutom de redan presenterade begreppen CSI och FP kommer även kontrollvariablerna att 

presenteras. 

3.3.1 Variabeln CSI 

För att skapa en variabel för CSI har den tidigare forskningen vänt sig till källor som mäter det 

närbesläktade begreppet CSR (Strike et al., 2006; Kang et al., 2016) av orsaken att dessa 

databaser också ofta mäter CSI som en del av den totala CSR prestationen.  

CSR mäts vanligen genom CSP, Corporate Social Performance, vilket är ett mått på hur väl 

företagen lyckas inom olika områden kopplat till CSR (Price & Sun, 2017). Thomson Reuters 

har skapat en databas som innehåller information om företag och deras CSP-poäng, vilket de 

kallar för ESG-score. De har i likhet med tidigare forskning delat upp begreppet i flera 

kategorier; miljödimensionen, den sociala dimensionen och företagsstyrningsdimensionen. 

Inom dessa kategorier mäter de hur väl företagen presterar och poängsätts därefter. Där till 

mäter de även ESG controversies score som är baserat på hur många kontroverser ett företag 

har varit inblandad i. Den totala ESG poängen kan sedan räknas på de tre första kategorierna 

inom socialt ansvarstagande (ESG score) eller på alla fyra (ESG combined score), i den 

sistnämnda inkluderas alltså även socialt oansvar. Flera forskare använder sig av kontroverser 

för att kunna mäta CSI (Price & Sun, 2017; Walker et al., 2016; Walker, Zhang och Ni, 2018; 

Kang et al., 2016). För att följa deras logik skulle alltså ESG score motsvara CSR och ESG 

controversy score motsvara CSI.  
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Thomson Reuters (2017) samlar data om kontroverser inom 23 kategorier och skapar sedan en 

poäng för hur socialt oansvarigt ett företag är. Informationen om kontroverser samlar Thomson 

Reuters från global media. Aouadi och Masrat (2016) menar att det är en pålitlig källa för 

information om kontroverser eftersom databasen uppdateras frekvent och samlar information 

från hundratals medier. Thomson Reuters (2017) skapar ESG controversies poängen genom att 

väga in alla företag i urvalet och sedan gradera CSI på en stigande skala, dock är måttet 

konstruerat så att poängen sätts i förhållande till den specifika sektorn (Thomson Reuters, 

2017). Konsekvensen av deras viktning och att poängen ställs i relation till andra företag inom 

samma sektor gör att det inte är jämförbart för företag inom olika sektorer. I likhet med Aouadi 

och Masrat (2016) kommer denna studie inte att använda ESG Controversies Score som 

konstrueras av Thomson Reuters utan av rådata för antal totala antalet kontroverser. I linje med 

Aouadi och Masrat (2016) kommer en dummy variabel skapas där observationer där det totala 

antalet kontroverser överstiger 1 får värdet 1 och observationer utan kontroverser eller som 

saknar uppgift om kontroverser får värdet 0. Som kontroverser räknas 22 av Thomson Reuters 

23 kategorier av kontroverser, se bilaga 1. Anledningen till att den sista inte räknas med är för 

att den baseras på om någon i ledningen har slutat frivilligt, vilket då skulle vara en kontrovers, 

och det är inte överensstämmande med hur tidigare forskning definierat CSI. 

Vad som är en viktig aspekt att beakta i sammanhanget är att förekomsten av kontroverser inte 

mäter oansvarigt beteende utan mäter att det oansvariga beteendet har uppmärksammats 

negativt i media. Även att det ligger i linje med tidigare forskning att använda kontroverser som 

en proxy för CSI (Strike et al., 2006; Walker et al. 2016; Aouadi & Masrat 2016) så är det 

enbart de gånger då CSI når medias granskning som det kommer att mätas, vilket är en brist 

eftersom det ligger i det oansvariga beteendets natur att vilja hålla det dolt (Walker, Zhang, & 

Yu, 2016). 

För att förklara konsekvensen av att använda förekomsten av kontroverser som CSI-variabel 

kan Volkswagen-skandalen återigen agera exempel, som tidigare nämnt så blev det känt att de 

manipulerade sina utsläppstester, detta samtidigt som de prisades för sitt engagemang i CSR 

(Riera & Iborra, 2017). I det fallet skulle Volkswagen inte ha någon existens av CSI (enligt 

forskningens sätt att mäta CSI) innan dess att media uppmärksammade fusket, trots att de 

manipulerade utsläppstesterna även innan media rapporterade om. Således fångar inte 

kontroverser alla tillfällen då företag agerar oansvarigt och det är möjligt att CSI har en annan 

effekt på FP när det hålls dolt (Kölbel, Busch, & Jansco, 2017). 
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Dummy variabel för CSI skapas genom att summan av alla kontroverser räknas ihop, 

observationer där kontroverser har förekommit får värde 1, alla andra fall får värdet 0. 

Formel 1- CSI 
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3.3.2 Variabeln FP 

Vilken typ av företagsprestation som forskarna undersökt har varierat beroende på vilket 

perspektiv som studien har. Forskare har exempelvis undersökt vilken påverkan CSI har på 

marknadsvärde och risk (Price & Sun, 2017), idiosynkratisk risk (Mishra & Modi, 2013) eller 

marknadsvärde beroende på när i tiden CSI och CSR förekommer (Kang, Germann, & Grewal, 

2016).  

Redovisningsmässiga mått visar hur väl ett företag lyckas generera avkastning och är vanliga 

att använda som mått för FP inom forskning om företags sociala ansvarstagande (Peloza, 2009). 

Exempel på redovisningsmässiga mått är enligt Peloza (2009) ROA2, ROE3 och ROS4.  

Redovisningsmässiga mått har främst fått kritik för att vara historiska och påverkade av 

redovisningspraxis vilket har gjort att flera studier (Kang et al., 2016; Price & Sun, 2017) som 

vill fånga den långsiktiga effekten har valt att använda sig av marknadsmässiga mått. 

Marknadsmässiga mått är framåtblickande och inkluderar marknadens förväntningar på 

kommande tillväxt (Walker, Zhang, & Yu, 2016). Även Gregory och Whittaker (2013) 

argumenterar för att all forskning som rör företags sociala ansvarstagande behöver se bortom 

de redovisningsmässiga måtten och att de marknadsmässiga måtten passar bättre utifrån flera 

teoretiska perspektiv. De menar att oavsett om man utgår från den neoklassiska teorin eller ifrån 

                                                 
2 Return on asset, företagets avkastning i relation till totalt kapital 
3 Return on equity, företagets avkastning I relation till eget kapital 
4 Return on sales, företagets avskastning i relation till omsättning 
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intressentteorin kommer de marknadsmässiga måtten att vara ett lämpligare mått då de kan 

användas från båda perspektiv.  

Price och Sun (2017) som också förespråkar marknadsmässiga mått menar att det har förmågan 

att fånga fler aspekter än redovisningsmässiga. De menar att användningen av Tobins Q5 är 

särskilt lämplig för att det inkluderar värden som inte syns i redovisningen, så som framtida 

kassaflöden. Tobins Q är enligt Lenz et al. (2017) det vanligast använda marknadsmässiga 

måttet inom forskningsområdet. Detta kan ställas mot Gregory och Whittaker (2013) som trots 

sin rekommendation av marknadsmässiga mått, ser brister i just Tobins Q. De menar att måttet 

till viss del baseras på redovisningsmässiga mått eftersom man ofta använder marknadsvärdet 

i relation till företagets redovisade tillgångarna värde6 . Kang et al. (2016) använder sig av 

Tobins Q och menar att det är ett lämpligt mått för att förstå alla de positiva och negativa 

effekterna ett oansvarigt beteende kan ha på företagets prestation. Det finns tendenser att 

använda sig av marknadsmässiga mått i forskning som är inriktad på CSI och när den här 

studien genomförs finns ingen kännedom om forskning som enbart undersöker 

redovisningsmässiga mått. 

I kontrast till ovanstående argumentation om marknadsvärdets lämplighet som mått på FP 

rekommenderar Walker et al. (2016) att alltid använda sig av flera mått på FP, såväl 

redovisningsmässiga och marknadsmässiga, för att resultatet bättre ska kunna bidra till en ökad 

förståelse för den komplexa relationen mellan CSI och FP. De argumenterar för att använda sig 

av ROA, kapitalomsättningshastighet7 och Tobins Q, vilket de menar både ger en bild av 

lönsamhet, effektivitet och marknadens värdering av företaget. 

Då den här studien enbart har en hypotes finns utrymme för att istället fånga fler perspektiv 

genom att följa rekommendationen från Walker et al. (2016) och använda sig av flera mått på 

FP. Aouadi och Masrat (2016) menar att användningen av flera mått för FP också är ett sätt att 

testa resultatets stabilitet. Därför kommer denna studie att använda sig av ROA och Tobins Q 

som variabel för FP. ROA för att det mäter lönsamhet i ett redovisningsmässigt perspektiv 

                                                 
5 Företaget marknadsvärde i relation till återanskaffningsvärdet av dess tillgångar. 
6 Tobins Q beräknas som marknadsvärdet i förhållande till återanskaffningsvärdet av tillgångarna men då det 

senare är svårt att bedöma används vanligen Approximate q skapat av Chung och Pruitt (1994) som något 

förenklat använder sig av tillgångarnas redovisade värde istället. 
7 Omsättning i relation till värdet av tillgångar 



 

30 

 

(Peloza, 2009) och Tobins Q för att det mäter marknadens värdering av företaget (Lenz, Wetzel, 

& Hammerschmidt, 2017).  

Formel 2 - ROA 
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3.3.3 Kontrollvariabler 

Anledningen till att använda kontrollvariabler är som tidigare nämnt för att utesluta att 

korrelationen mellan den beroende variabeln och den oberoende variabeln egentligen beror på 

en annan faktor (Bryman & Bell, 2011). För att välja kontrollvariabler rekommenderar Körner 

och Wahlgren (2015) att man inkluderar de som är mest väsentliga och de oberoende variabler 

som tillsammans ger så hög förklaringsgrad som möjligt. Vid valet av kontrollvariabler för 

denna studien ska således faktorer som väntas påverka den oberoende variabeln CSI och den 

beroende variabeln FP tas upp, och då två FP variabler har identifierats ska därför faktorer som 

påverkar ROA och Tobins Q kontrolleras i kommande regressionsanalyser. 

Det finns många variabler som kan tänkas påverkar relationen mellan CSI och FP men storlek 

och FoU inkluderats i alla tidigare empiriska undersökningar som ligger till grund för denna 

studie (Kölbel et al., 2017; Aouadi & Masrat, 2016; Walker et al., 2016; Price & Sun, 2017; 

Lenz et al., 2017). Därför ansågs storlek och FoU vara de viktigaste variablerna för att 

kontrollera sambandet. Men det kan ses som en brist i undersökningen att inte fler inkluderades.  

3.3.3.1 Storlek 

Att använda företagets storlek som kontrollvariabel är aktuellt då storleken på ett företag har 

visat sig både ha en påverkan på graden av socialt ansvarstagande och på FP. Price et al. (2017) 

menar att det är på grund av dess påverkan på FP som storlek är viktigt att ha med i beräkningen, 

medan Lenz et al. (2017) menar att det finns en möjlighet att känsligheten för CSI är annorlunda 
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beroende på företagets storlek. En annan tänkbar möjlighet är att storlek påverkar båda variabler 

samtidigt, eftersom CSI kanske uppmärksammas mer hos större företag och för att större företag 

eventuellt har en högre finansiell prestation än mindre. Oavsett vilken som är den främsta 

anledningen, så är det intressant att inkludera företagets storlek som kontrollvariabel. I denna 

studien kommer företagets storlek att mätas som logaritmen av totala tillgångar i euro. 

Anledningen till att använda logaritmen är totala tillgångar för att variabeln ska bli mer 

normalfördelad. 

Formel 4 - Storlek 
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3.3.3.2 Forskning och utveckling 

McWilliams och Siegel (2000) menar att företags långsiktiga ekonomiska prestation i hög grad 

är kopplad till graden av FoU och därför rekommenderar de att det tas upp som en 

kontrollvariabel när finansiell prestation undersöks. Vilket bekräftas av Padgett och Galan 

(2010) som menar att investering i forskning och utveckling leder till konkurrensfördel. 

Eftersom att företag som investerar i forskning och utveckling förväntas ha en högre ekonomisk 

prestation så kan graden av FoU-investeringar påverka den beroende variabeln FP. För att 

kontrollera att relationen mellan CSI och FP inte störs av att forskning och utveckling har en 

påverkan på den ekonomiska prestationen så kommer FoU att användas som en 

kontrollvariabel. Sättet att formulera ekvationen för i vilken grad företaget engagerar sig i FoU 

kan variera något, Walker et al. (2016) och Lenz et al. (2017) använder kostnaden för FoU 

dividerat med totala tillgångar, medan Mishra och Modi (2013) väljer att dividera kostnaden 

med totala intäkter. Eftersom FoU är att betrakta som en investering i ”tekniskt kapital” enligt 

McWilliams och Siegel (2000), vilket här tolkas som en investering i en tillgång, så mäts 

engagemanget i FoU här som kvoten av FOU kostnaden och totala tillgångar: 

Formel 5 - FoU 
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32 

 

3.4 Studiens analysmetoder 

För att analysera resultaten kommer flera tekniker att användas för att pröva relationen mellan 

CSI och FP samt för att säkerställa tillförlitligheten i resultaten. Alla studiens analyser har skett 

med hjälp av SPSS. I kommande avsnitt presenteras tekniken för att analysera samband och 

felkällor. Kontrollen av felkällor syftar till att säkerställa resultatets pålitlighet, möjlighet till 

generalisering och precision.  

3.4.1 Univariat analys – Beskrivande statistik 

Dahmström (2005) menar att ett bra sätt att börja analysen är att ”lära känna materialet” och 

skapa en bild av insamlad data. En univariatanalys innebär att man analyserar enbart en variabel 

åt gången (Olsson & Sörensen, 2011). Dahmström (2005) menar att varje variabel kan 

sammanfattas med hjälp av läges- eller spridningsmått. Den univariata analysen kommer att 

presenteras som beskrivande statistik i resultatkapitlet. Den beskrivande statistiken kommer att 

använda sig av medelvärde, median, standardavvikelse, största värdet och minsta värdet. 

Eliasson (2006) beskriver medelvärde som ett centralmått som många finner användbart. Det 

räknas ut genom att summera alla värden för en variabel och sedan dividera med antal 

observationer (Körner & Wahlgren, 2015). Nackdelarna med medelvärde är enligt Eliasson 

(2006) att det är väldigt känsligt för extrema värden, t.ex. om ett enskilt värde för en variabel 

skulle vara väsentligt mycket högre än alla andra så kommer medelvärdet att påverkas mycket 

av det extremt höga värdet och därför inte ge en bra översiktlig bild av variabeln. Därför 

rekommenderar Eliasson (2006) även medianen som ett bra centralmått. Median kan bäst 

beskrivas genom att alla observerade värden sorteras i storleksordning, det värdet som delar 

observationerna på mitten är medianen (Olsson & Sörensen, 2011). Eliasson (2006) menar 

också att det finns en fördel med att inkludera både medianen och medelvärdet i den 

beskrivande statistiken då en jämförelse av de två måtten ger en bild av hur fördelningen ser ut, 

ju större skillnad det är desto mer snedfördelat är variabeln.  

Även att en jämförelse mellan medianen och medelvärdet säger en del om fördelningen, så är 

ett spridningsmått så som standardavvikelse informativt eftersom det ger en bild av hur stor del 

av svaren som ligger inom ett visst avstånd från medelvärdet (Eliasson, 2006). Byström och 

Byström (2011) menar att standardavvikelse är det vanligaste spridningsmåttet och har sin 

utgångspunkt i medelvärdet och mäter sedan hur mycket observationerna avviker ifrån 
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medelvärdet. För att ytterligare förtydliga spridningen kommer också största värdet och minsta 

värdet för varje variabel att presenteras. Största värdet och minsta värdet är de mest extrema av 

observerade värden i varje variabel. 

Sammanfattningsvis ska den beskrivande statistiken av studiens data bidra till att ge en 

övergripande bild av den information som har insamlats. 
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3.4.2 Bivariat analys – Pearsons korrelationstest 

Efter att ha analyserat varje variabel var för sig går undersökningen vidare till att analysera 

varje variabels korrelation till de andra. Att undersöka en variabels korrelation till en annan 

kallas för bivariatanalys. Eliasson (2006) menar att den bivariata analysen innebär att man 

undersöker ett samband i sin enklaste form.  
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För att genomföra den bivariata analysen kommer Pearsons korrelationstest användas. Pearsons 

korrelationstest ger produktmomentkorrelationskoefficienten som enligt Byström och Byström 

(2011) är det vanligaste sättet att beskriva ett samband mellan två variabler. 

Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 och 1, där -1 indikerar ett perfekt linjärt 

negativt samband ,1 indikerar ett perfekt linjärt positivt samband och 0 innebär att det inte finns 

något samband mellan variablerna (Byström & Byström, 2011). Djurfeldt et al. (2003) 

beskriver korrelationskoefficienten som styrkan i sambandet mellan variablerna och menar att 

ju starkare ett samband är desto närmare -1 eller 1 kommer korrelationskoefficienten att vara. 

Korrelationskoefficienten förklarar hur väl enskilda observationer är samlade kring 

regressionslinjen, vilket kan tolkas som hur linjärt sambandet är (Dahmström, 2005). Figur 7 är 

ett exempel som illustrerar hur det ser ut grafiskt när korrelationskoefficienten är 1, -1 och 0, 

där varje punkt representerar en observation 

Figur 7 - Illustration av korrelation, egen figur inspirerad av Bryman och Bell 2011, s.355–356 

  

Byström och Byström (2011) menar att det inte finns något tydligt svar på hur 

korrelationskoefficienten ska tolkas utan att bedömningen ska göras med hänsyn till det aktuella 

fallet. Även Olsson och Sörensen (2011) menar att det är svårt att tydligt svara på huruvida 

sambandet är svag eller starkt, de menar det beror på vilket syfte som undersökningen har.  

3.4.3 Multivariatanalys - Multipelregressionsanalys 

Undersökningen av sambandet går sedan vidare till en multivariatanalys, vilket är ett vanligt 

sätt att undersöka relationen mellan CSI och FP (Kölbel et al., 2017; Price och Sun, 2017; 

Walker et al., 2016). En multipelregression innebär att man undersöker förhållandet mellan två 

variabler, samtidigt som man kontrollerar för andra faktorer som kan påverka relationen, dessa 
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faktorer är kontrollvariablerna (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). Bryman och Bell 

(2011) menar att det är aktuellt att använda en multivariatanalys om man tror att sambandet kan 

ha fler orsaker en just den oberoende variabeln. Som exempel är det möjligt att storlek påverkar 

dem båda, eftersom större företag uppmärksammas mer när de agerar oansvarig så kan det leda 

till högre CSI hos större företag (Kölbel, Busch, & Jansco, 2017). Ett större och därmed mer 

välkänt företag kan också tänkas har ett högre marknadsvärde, således kan det vara möjligt att 

storlek förklarar en del av variansen i FP. Grundtanken i en regression är att undersöka hur 

mycket av variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av den oberoende variabeln 

(Körner & Wahlgren, 2015). Resultatet blir att man får en ekvation som förklarar sambandet 

matematiskt, som i sin grundform har följande utseende, enligt Djurfeldt et al. (2003): 

 

Formel 9- Multipel regression 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2+. . . 𝑏𝑘𝑥𝑘 + 𝑒  

y = beroende variabel 

a = konstant 

b = betakoefficienten  

x = oberoende variabel 

e = residualen 

y för denna studien motsvarar FP, eftersom två olika typer av finansiell prestation ska 

undersökas, så är den antingen ROA eller Tobins Q. Betakoefficienten kan beskrivas som den 

betydelse som respektive oberoende variabel har förvariansen i y (Djurfeldt, Larsson, & 

Stjärnhagen, 2003). För denna studien kan man tolka det som vilken påverkan variablerna har 

på FP. De oberoende variablerna är som bekant, CSI och de kontrollvariabler som används. 

Residualen är den del av variansen som inte kan förklaras av någon av de andra variablerna 

(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). Residualen ska vara skild från noll eftersom det är 

omöjligt att fånga alla de tänkbara orsaker som kan påverka FP. Men Djurfeldt et al. (2003) 

poängterar ändå att de viktigaste determinanterna ska vara med som kontrollvariabler och det 

är de icke-mönsterskapande, de slumpmässiga, som ska rymmas i residualen. 

Sammanfattningsvis är styrkan i att använda sig av en multipelregression att det möjliggör att 
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studera ifall sambandet beror på något annat än den oberoende variabeln (Bryman & Bell, 

2011). 

För kunna pröva studiens hypotes skapas en ekvation av den beroende, den oberoende och de 

tre kontrollvariabelerna: 
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3.4.4 Felkällor – Vad kan göra resultatet osäkert? 

Enligt Djurfeldt et al. (2003) finns vissa villkor för att resultatet för en regression ska vara 

tillförlitligt. Därför har vanliga felkällor så som normalitet, heteroskedasticitet och 

multikollinearitet kontrollerats. Till följd av studiens tidsbegränsning kommer dock ingen 

förändring göras av insamlade data men eftersom det kan påverka tillförlitligheten i studiens 

resultat är det viktigt att belysa att ifall det finns felkällor. 

3.4.4.1 Normalitet 

Att residualen är normalfördelad är en förutsättning för att regressionens resultat ska vara 

tillförlitligt och inte kunna feltolkas (Djurfeldt et al., 2003). För att på ett enkelt sätt kontrollera 

att normalitet föreligger har ett histogram över den standardiserade residualen skapats. Om 

normalitet finns så är residualen normalfördelad med ett medelvärde på 0 (Djurfeldt et al., 

2003). Enligt Djurfeldt et al. (2003) kan normaliteten påverkas av bland annat förekomsten av 

outliers. En outlier är enligt Osbourne och Overbay (2004) ett extremvärde som kan påverka 

tillförlitligheten i de statistiska testen eftersom extremvärden påverkar normalfördelningen. 

3.4.5.2 Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär att de förklarande variablerna inte är oberoende av varandra (Körner 

& Wahlgren, 2015). Körner och Wahlgren (2005) menar att det kan bero på att förklarande 

variabler förklarar ungefär samma sak, då korrelerar de starkt med varandra. Det blir ett 
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problem då att man inte kan urskilja om effekten beror på den ena eller andra variabeln (Sundell, 

2010). Multikollinearitet leder till att resultatet inte blir tillförlitligt (Djurfeldt, Larsson, & 

Stjärnhagen, 2003). 

Ett sätt att spåra multikollinearitet är att enligt Djurfeldt et al. (2003) att mäta VIF-faktorn. VIF 

står för Variance Inflation Factor och är ett vanligt använt verktyg för att avgöra om oberoende 

variabler korrelerar med varandra (O'Brien, 2007). Vad som är ett acceptabelt VIF-värde råder 

det delade meningar om, Djurfeldt et al. (2003) menar att det kritiska värdet är 2,5 och om ett 

enskilt värde överstiger det så är det risk för kollinearitet. Sundell (2010) menar att gränsen går 

vid 4 och O’Brien (2007) menar att tumreglerna inom forskning har varit 4 och 10, men 

argumenterar för att det är viktigt att at hänsyn till det aktuella fallet. 

3.4.5.3 Heteroskedasticitet 

Den sista felkällan som kontrolleras är heteroskedasticitet. Heteroskedasticitet innebär att det 

är en ojämn spridning (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). Konsekvensen av en ojämn 

spridning är enligt Djurfeldt et al. (2003) att resultatet inte blir precist. Enligt Richard (2017) 

finns det flera sätt att testa för heteroskedasticitet. Djurfeldt et al. (2003) menar att det enklaste 

sättet är att använda sig av ett plot-diagram, ifall heteroskedasticitet förekommer så kommer 

det att vara en solfjädersform på spridningen av värdena. För att skapa ett sådant plot-diagram 

har den standardiserade residualen jämförts med det standardiserade förväntade värdet (Broms, 

2013). 

3.5 Kvalitetskriterier 

För att säkerställa studiens kvalitet kommer tillförlitligheten och giltigheten att diskuteras. 

Bryman och Bell (2011) menar att i kvantitativa studier är det viktigt att säkerställa 

undersökningens reliabilitet och validitet. 

3.5.1 Reliabilitet 

Enligt May (2011) är reliabilitet möjligheten för en annan forskare att kunna upprepa studien 

och få samma resultat. Patel och Davidsson (2011) har en liknande beskrivning och menar att 

reliabilitet är studiens tillförlitlighet. Olsson och Sörensen (2011) menar att reliabiliteten är hög 

ifall undersökningen kan replikeras och samma resultat kan uppnås med samma mätinstrument. 
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Reliabilitet handlar därför om precision och att informationen behandlas på ett noggrant sätt så 

att studien kan replikeras (Larsen, 2009).  

Bryman och Bell (2011) delar upp begreppet reliabilitet i stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär enligt författarna att måttet är stabilt över tid. Då data 

har insamlats om fem år, 2013–2017, kan stabiliteten i antas vara god. Intern reliabilitet innebär 

enligt Bryman och Bell (2011) att det ska finnas en följdriktighet och en pålitlighet i indikatorer 

som utgör en skala, dvs. mätningens kvalitet. Ingen egen skala har konstruerats för att mäta 

relationen mellan CSI och FP, och i linje med tidigare forskning har kontroverser använts för 

att mäta CSI. Eftersom samma mått och tillvägagångssätt har använts i tidigare forskning av 

Aouadi och Masrat (2016) så finns stöd för att den interna reliabiliteten är god. 

Interbedömarreliabilitet förklarar författarna som risken för att forskarens subjektiva 

bedömning påverkar data som insamlats. För denna studien har Thomson Reuters databas 

använts och därmed har ingen subjektiv tolkning gjorts, varför interbedömarreliabiliteten anses 

vara god. 

Sammanfattningsvis har en noggrann och tydlig dokumentation av tillvägagångssättet använts 

för att kunna säkerställa reliabiliteten. 

 

3.5.2 Validitet 

Validiteten i forskningen kan beskrivas som att mäta rätt begrepp (Bryman & Bell, 2011). 

Således att det en viktig del av giltigheten för studien, som Larsen (2009) beskriver så innebär 

validiteten att informationen man får fram av den insamlade datan ska vara relevant för studiens 

syfte. 

Larsen (2009) menar vidare att när det kommer till undersökning av orsakssamband är det 

särskilt viktigt att ha rätt variabler som kan förklara sambandet. Därför behöver forskaren hitta 

rätt mått för att mäta de begrepp som ska undersökas, begreppsvaliditet. De begrepp som 

kommer att undersökas har operationaliserats i tidigare avsnitt (3.3) och presenterats med en 

förklaring samt motivering till varför de har valts. Även om alla begrepp har haft stöd i tidigare 

forskning finns det anledning att ytterligare en gång belysa att det finns en brist i 

operationaliseringen av CSI, trots att den går i linje med tidigare forskning, eftersom den mäter 

enbart CSI som blivit känd för allmänheten. 
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Operationaliseringen av begreppet CSI är ett exempel på de överväganden som har gjorts för 

att säkerställa validiteten. I valet mellan att använda Thomson Reuters skala för CSI (ESG-

controversies score) och rådata för kontroverser valdes det sista, då ESG-controversies score 

inte ger samma jämförbarhet mellan sektorer. Således uppnår studien en högre 

begreppsvaliditet genom att använda förekomsten av kontroverser istället för ESG-

controversies score. 

Även den interna validiteten utgör en viktig aspekt i studien. Den interna validiteten ställer 

frågan om hur trovärdig den ena variabelns påverkan är på den andra. Finns det andra variabler 

som kan förklara utfallet? (Bryman & Bell, 2011). I detta fallet används kontrollvariabler för 

att säkerställa att det inte finns någon annan faktor som påverkar. För att garantera att 

kontrollvariablerna är lämpliga har de baserats på tidigare forskning. 

Den externa validiteten är enligt Bryman och Bell (2011) möjligheten att kunna generalisera 

resultaten till en större population än det urval som mätningen gjorts på. Att kunna generalisera 

innebär att sannolikheten är stor att samma slutsats kan dras även i ett större sammanhang, 

resultatet ska vara giltigt utanför det undersökta urvalet (Bryman & Bell, 2011). Den externa 

validiteten har här säkerställts genom att studera ett urval under en längre tid och göra en 

bortfallsanalys för att kontrollera urvalets sammansättning i förhållande till populationen.  
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4. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet av studiens analyser. Först diskuteras den univariata 

analysen i form av beskrivande statisk. Därefter presenteras den bivariata analysen som är 

ett första steg till att undersöka korrelationen mellan CSI och FP. Vidare redogörs för 

resultaten av de två multipla regressioner som väntas kunna besvara studiens hypotes. 

Avslutningsvis presenteras även resultatet av kontrollen för felkällor.  

 

4.1 Resultat av univariat analys -Beskrivande statistik 
 

Figur 8 - Beskrivande Statistik 

 

Den beskrivande statistiken presenteras i figur 8, ovan. Raderna till vänster beskriver vilket 

mått som avses och kolumnerna representerar variablerna som ingår i analysen. Då studien inte 

innehåller många variabler finns utrymme att kort analysera alla och poängtera vad som kan 

vara intressant. 

ROA är den första av variablerna och som bekant är det ett mått på företagets avkastning i 

förhållande till dess tillgångar. I figuren presenteras ROA i decimalform men kan också tolkas 

i procentform. Det framgår att i genomsnitt är ROA 1% för företagen i urvalet och median för 

ROA är 4,4%. Som Eliasson (2006) poängterar är det intressant att jämföra de båda 

centralmåtten då de säger en del om fördelningen. Här är medianen högre än medelvärdet vilket 

indikerar en negativ snedfördelning (Eliasson, 2006). Förmodligen finns ett mycket lågt värde 

med urvalet som påverkar medelvärdet. Standardavvikelsen är på 0,307 vilket tyder på att det 

finns en stor spridning, då standardavvikelse berättar om den genomsnittliga variationen i 

avståndet till medelvärdet. I övrigt kan det vara betydelsefullt att poängtera att ROA inte är 
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känsligt för marknadsläge i samma grad som Tobins Q. ROA är ett redovisningsmässigt mått, 

och berättar om vinsten i relation till tillgångar i ett historiskt perspektiv (Peloza, 2009). Vid 

jämförelse av måtten för ROA med studien av Walker et al. (2016) så finns likheter, 

genomsnittet är kring 1%.  

För variabeln Tobins Q är medelvärdet 2,362 vilket kan betraktas som högt med utgångspunkt 

i att det ”rätta” värdet för Tobins Q är 1 (Chung & Pruitt, 1994). Det är en relativt stor skillnad 

i median och medelvärde vilket tyder på att variabeln är positivt snedfördelad, motsatsen till 

hur variabeln ROA var fördelad. Eftersom det är en storvariationsvidd på -23 till 25 men en 

positiv snedfördelning finns förmodligen outliers med både höga och låga värden men troligen 

flera höga värden. Intressant att poängtera det höga värdet på Tobins Q. I studien av Walker et 

al. (2016), som också använder sig av Tobins Q som beroende variabel, är både median och 

medelvärde på Tobins Q strax över 1, vilket eventuellt kan komma sig av winsorisering8, eller 

också tyder det på att andra faktorer så som exempelvis konjunkturen påverkar värdet för 

Tobins Q. Walker et al. (2016) belyser i sin studie styrkan i att undersöka samband under en 

period som innefattar flera konjunkturcykler. För denna studien finns en brist i att tidsperioden 

är relativt kort och att det i huvudsak har det varit högkonjunktur, vilket gör att det inte går att 

utesluta att det höga värdet av Tobins Q även påverkats av marknadsläget.  

CSI är en dummy variabel vilket innebär att den antingen tar värdet 1 ifall det har förekommit 

minst en kontrovers och 0 i annat fall. Medelvärdet är ganska nära 0 och det indikerar att det 

finns fler observationer som inte har varit med i någon kontrovers än de som har. Resultatet 

belyser därför att i merparten av de undersökta observationerna existerar inte CSI alls, eller i 

alla fall har det inte uppmärksammats. 

Variabeln storlek är till skillnad från de andra normalfördelad vilket beror på att det inte är 

storlek i absoluta tal som har räknats utan logaritmen av totala tillgångar. Genom att använda 

logaritmen har skillnader i höga värden fått mindre betydelse än skillnader i låga värden och 

variabeln har därför blivit normalfördelad (Sundell, 2010).  

Variabeln för graden av forskning och utveckling har beräknats som kostnaderna för forskning 

och utveckling dividerat med totala tillgångar. Även denna variabel går att tolka som procent. 

                                                 
8 Winsorisering (eng. winsorizing) gör att inflytandet av outliers minskar enligt Muller och Kräussl (2011) 
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Den har inte lika stor variationsvidd som de andra variablerna men vittnar om att det finns en 

eller flera höga värden som kanske inte är representativa för hela urvalet.  

Sammanfattningsvis så ger den univariata analysen inget svar på om hypotesen kan bekräftas 

eller förkastas men berättar om urvalet och dess förutsättningar att leverera ett trovärdigt 

resultat. Den beskrivande statistiken tydliggör att det finns en stor spridning och förmodligen 

outliers som kan påverka regressionerna. För att undvika snedfördelning hade data kunnat 

justeras mera, exempelvis använder Aouadi och Masrat (2016) logaritmen av Tobins Q, vilket 

kanske hade bidragit till normalfördelning. Detta kan ses som en brist i databearbetningen och 

kan påverka regressionerna negativt då normalfördelning är ett villkor för att regressioner ska 

leverera ett tillförlitligt resultat.  

4.2 Resultat av bivariat analys – Pearsons korrelationsmatris 
 

Figur 9 - Pearsons korrelationsmatris 

 

Efter den första inledande univariata analysen går undersökningen vidare till att studera det 

bivariata sambandet. En korrelationsmatris anger styrkan i sambandet mellan två variabler 

(Dahmström, 2005). Som tidigare nämnt finns ingen generell tolkning av vad som är ett starkt 

samband (Byström & Byström, 2011). Vad som kan vara intressant att notera är att 

korrelationen mellan ROA och CSI är positiv, vilket innebär att förekomsten av CSI har ett 

samband med en högre avkastning på tillgångar. I motsats så är korrelationen mellan CSI och 

Tobins Q negativt, vilket kan tolkas som att förekomsten av CSI leder till lägre marknadsvärde. 

Den subjektiva bedömningen är dock att sambandet är mycket svagt, i jämförelse till de andra 
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variabler som har undersökts. Överlag visar den bivariata analysen på en del motsatser, CSI-

ROA korrelerar negativt men CSI-Tobins Q går i positiv riktning, storlek-ROA har en positiv 

korrelation men storlek- Tobins Q en stark negativ korrelation och samma motsatta resultat 

finns även i FoU. Hade analysen stannat här skulle resultatet varit svårt att tyda men det 

motstridiga resultatet bekräftar också att det finns anledning att gå vidare med en 

multivariatanalys för att finna svar på hypotesen. 

Vad som också är intressant att belysa är att korrelationskoefficienten påverkas av 

extremvärden då det bygger på medelvärdet (Körner & Wahlgren, 2015). Det innebär att en 

korrelationsmatris fungerar optimalt när variablerna är normalfördelade (Byström & Byström, 

2011). Således kan variablernas fördelning påverka precisionen och tillförlitligheten eftersom 

det framkom av den univariata analysen att flera variabler verkade avvika från 

normalfördelning. 

Dahmström (2005) understryker att en korrelation inte är ett orsakssamband, det kan finnas 

flera andra faktorer som påverkar den beroende variabeln, därför bör man inte dra slutsatser om 

orsaker enbart baserat på korrelation. Hur kontrollvariablerna påverkar korrelationen ska därför 

undersökas i studiens nästa steg; multivariatanalys. 

4.3 Multivariatanalys 

I detta avsnitt kommer studiens två multivariataanalyser att redovisas. De både syftar till att 

kunna pröva studiens hypotes; det existerar inget samband mellan CSI och FP. Den första 

regressionen baseras på ROA som beroende variabel och den andra på Tobins Q som beroende 

variabel. Anledningen till att använda två mått för FP är för att de har olika egenskaper, ROA 

tar ett historiskt perspektiv medans Tobins Q är framåtblickande (Lenz, Wetzel, & 

Hammerschmidt, 2017)  

De multivariata analyserna utvecklar de första analyserna genom att ta hänsyn till de två 

kontrollvariablerna Storlek och FoU vid beräkning av sambandet. Då det är två beroende 

variabler som undersöks, ROA och Tobins Q, så kommer två multipla regressioner att 

genomföras och presenteras var för sig. Syftet med denna typ av analys är att komma närmare 

ett orsakssamband genom att kontrollera för variabler som kan påverka relationen.  
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Regressionerna kommer att presenteras som tre modeller. Först undersöks enbart CSI och 

beroende variabel, sedan läggs kontrollvariabeln storlek till i modell 2, slutligen läggs även 

forskning och utvecklingsgraden in i modell 3. Anledningen till att använda sig av en modell i 

tre steg är för att undersöka om förklaringsgraden ökar när kontrollvariablerna läggs till steg 

för steg.  

Figur 10 och 11 visar resultatet av regressionen. På raderna till vänster finns variablerna och i 

kolumnerna varje modell. Det första värdet är betakoefficienten, inom parantes står 

standardavvikelsen och stjärnorna markerar signifikansvärdet. Under variablerna redogörs 

interceptet, det som presenterades som a eller konstanten i metodkapitlet. Interceptet kan tolkas 

som värdet på den beroende variabeln när den oberoende är 0. R2 är 

determinationskoefficienten och den svarar på hur mycket av variansen i den beroende 

variabeln som förklaras av de oberoende (Bryman & Bell, 2011). N är antalet observationer i 

regressionen. 

4.3.1 Multipel regressionsanalys av sambandet CSI-ROA 
 

Figur 10 - Resultat av multipelregression, ROA som beroende variabel 

 

ROA som beroende variabel. Den beroende variabeln är ROA mäts som avkastning på totala tillgångar. CSI är en 

dummy variabel som antar värdet 1 ifall företaget har varit inblandad i kontroverser, 0 i annat fall. FoU är 
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graden av forskning och utveckling i förhållande till tillgångar och mäts som forskning och utvecklingskostnader 

dividerat med totala tillgångar. Variabler definieras närmare och motiveras i 3.3 operationalisering 

 

I figur 10 redovisas resultatet av regressionsanalysen där relationen mellan CSI och ROA 

undersöks. I första steget är analysen bivariat, precis som i tidigare analys. I modell 2 läggs 

kontrollvariabeln storlek till. I modell 2 är det främst värt att notera att förklaringsgraden stiger 

något men den är fortfarande låg vilket innebär att CSI tillsammans med storlek bara förklarar 

6,8 % av variansen i FP. Den låga förklaringsgraden indikerar att det saknas förklarande 

variabler. I modell 3 läggs graden av forskning och utveckling till och det är då som modellens 

förklaringsgrad stiger väsentligt; 48,7% av variansen i ROA kan förklaras av CSI, storlek och 

FoU.  

Det mest överraskande med resultatet är att det indikerar att FoU påverkar ROA negativt. Detta 

var inte förväntat och går inte i linje med tidigare forskningens diskussioner om att FoU höjer 

konkurrenskraften (Padgett & Galan, 2010). Dock kan poängteras att även Walker et al. (2016) 

finner att FoU har en negativ korrelation med ROA. Det väcker frågan om resultatet av en FoU 

investering påverkar resultatet med viss tidsfördröjning. Det är dock inte centralt för denna 

studie, men intressant att belysa då FoU valdes som kontrollvariabel på grund av dess 

förmodade positiva korrelation med FP.  

I likhet med studien av Price och Sun (2017) har företagets storlek en negativ inverkan på FP. 

För både FoU och storlek är resultatet signifikant, detsamma kan inte sägas om CSI. Vilket 

innebär visst bekymmer för tolkningen, resultatet indikerar att förekomsten av CSI har ett 

samband med högre avkastning på tillgångar men resultatet är inte signifikant. Konsekvensen 

av att resultatet inte är signifikant är att det inte går att utesluta att resultatet beror på slumpen 

(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). Hade ROA ensamt representerat FP hade hypotesen 

inte kunnat varken bekräftas eller förkastas, utan resultatet hade enbart kunnat konstatera att en 

positiv korrelation kan anas men att resultatet kan bero på slumpen. Eftersom även Tobins Q 

också kommer att undersökas spelar helheten en roll för hypotesprövningen. 
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4.3.2 Multipel regressionsanalys av sambandet CSI-Tobins Q 
 

Figur 11 - Resultat av multipelregression, Tobins Q som beroende variabel 

 

Den beroende variabeln är Tobins Q som mäts som marknadsvärde och skulder dividerat med tillgångar. CSI är 

en dummy variabel som antar värdet 1 ifall företaget har varit inblandad i kontroverser, 0 i annat fall. FoU är 

graden av forskning och utveckling i förhållande till tillgångar och mäts som forskning och utvecklingskostnader 

dividerat med totala tillgångar. Variabler definieras närmare och motiveras i 3.3 operationalisering.  

I figur 11 redovisas resultatet för studiens andra multipla regressionsanalys. Även den andra 

regressionen testar studiens hypotes; finns det ett samband mellan CSI och FP? Men tar ett 

annat perspektiv eftersom den mäter Tobins Q som FP. Regressionen har genomförts i tre 

modeller där de oberoende variablerna har lagts till stegvis. Även denna analys avslöjar att 

förklaringsgraden stiger när variabler läggs till. Trots att förklaringsgraden stiger kan modell 3 

ifrågasättas eftersom CSI, storlek och FoU bara står för 22,5 % av variansen i Tobins Q. 

Förklaringsgraden kan betraktas som låg i jämförelse med Walker et al. (2016) och Aouadi och 

Masrat (2016) som båda har en förklaringsgrad på ca 48 % i sina studiers analyser. Det tyder 

på att det saknas kontrollvariabler som kan förklara delar av variansen, risken finns att 

mönsterskapande variabler finns i residualen (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). Därför 

är det tänkbart att resultatet skulle bli mer precist och tillförlitligt om ytterligare variabler hade 

ingått i analysen. 



 

47 

 

Denna regressionen skiljer sig från den första genom att ha signifikanta resultat på 1% 

signifikansnivå för alla variabler i den tredje modellen. Att resultatet är signifikant innebär att 

det inte är orsakat av slumpen (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). I den tredje modellen 

har CSI en positiv korrelation till Tobins Q, vilket tolkas som att förekomsten av CSI ökar nivån 

på Tobins Q. Storlek har en negativ korrelation till Tobins Q och FoU har ett positivt starkt 

samband till Tobins Q.  

I likhet med den förra regressionsanalysen så är sambandet mellan storlek och FP negativt, ett 

resultat som även Aouadi och Masrat (2016) får i sin studie. Vad som skiljer sig markant från 

den förra regressionsanalysen är korrelationen mellan FoU och Tobins Q, den är starkt positiv. 

Det kan tolkas som att marknaden värderar investeringar i forskning och utveckling högt.  

För denna studie är det mest intressant att fokusera på relationen mellan CSI och Tobins Q. 

Denna modell kan leverera ett signifikant svar på att förekomsten av CSI påverkar Tobins Q 

positivt. Vilket vid första anblick kan tyckas vara överraskande men är inte helt ovanligt, 

Aouadi och Masrat (2016) finner också stöd för att kontroverser påverkar Tobins Q positivt. 

Konsekvensen av att regressionsanalysen indikerar att det finns ett samband är att det finns stöd 

för att förkasta hypotesen. Hypotesen är som bekant att inget samband finns mellan CSI och 

FP, resultatet av den andra regressionsanalysen tyder på att det finns ett samband.  

4.4 Resultat felkällor- Är regressionerna pålitliga? 

Antagandet om normalitet som diskuterades i metodkapitlet testas genom att skapa ett 

histogram över den standardiserade residualen, vilket enligt Djurfeldt et al (2003) är ett enkelt 

sätt att se ifall variabeln är normalfördelad. Djurfeldt et al. (2003) menar att ifall residualen är 

normalfördelad så kommer medelvärdet att vara 0. Då medelvärdet är 0 för den standardiserade 

residualen anses kravet på normalitet vara uppfyllt. 

Multikollinearitet är ett problem som orsakas av att oberoende variabler korrelerar med 

varandra. Detta har testats genom att mäta VIF, Variance Inflation Factor. I metodkapitlet 

diskuterades vilket värde som är kritiskt. Djurfeldt et al. (2003) menar att värdet på VIF ska 

vara under 2,5 men O’Brien (2007) hävdade att 4 ofta används, oavsett så har alla variabler ett 

lägre VIF värde 2,5 och därför anses inte multikollinearitet föreligga. Se figur 12 över VIF 

nedan. 
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Figur 12 - VIF 

 

 

 

För att kontrollera heteroskedasticiteten skapas ett plott-diagram av den standardiserade 

residualen och det standardiserade förväntade värdet, enligt samma tillvägagångsätt som Broms 

(2013) rekommenderar. Ifall prickarna fördelar sig som en solfjäder finns heteroskedasticitet. 

Inget sådant mönster upptäcktes vid testet men mönstret var inte heller slumpmässigt eller jämnt 

fördelat vilket gör att det inte kan uteslutas att heteroskedasticitet finns.  

Hur stor är risken att hypotesen har förkastats trots att den är sann? För att utesluta felkällor har 

normalitet, multikollinearitet och heteroskedasticitet kontrollerats. Vad gäller antagandet om 

normalfördelning visar inte minst den beskrivande statistiken att den finns snedfördelningar. 

Dock visar testet av den standardiserade residualen som Djurfeldt et al. (2003) rekommenderar 

för att säkerställa normalitet att fördelningen är godtagbar. Den felkälla som visade på mest 

entydigt resultat var kontrollen av multikollinearitet som genomfördes genom att mäta VIF, alla 

värden var klart under kritiskt värde och därför kan det uteslutas att någon av de oberoende 

variablerna är beroende av varandra. Avslutningsvis kontrollerades även heteroskedasticitet 

med samma förfarande som Broms (2013) rekommenderar. I resultatet går det dock inte att 

utesluta att heteroskedasticitet förekommer.  

Sammanfattningsvis har stor vikt lagts vid att presentera resultatet på ett transparent sätt och 

även belysa eventuella brister för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om resultatets 

tillförlitlighet. För att ytterligare säkerställa att resultatet är precist har såväl varje enskild 

variabel som analysen i sin helhet jämförts med tidigare forskning inom området. Den tidigare 

forskningen som har mest likheter med denna studie är främst Price och Sun (2017), Aouadi 

och Masrat (2016) och Walker et al. (2016) som alla undersöker sambandet mellan CSI och FP, 

varför deras studier har använts som utgångspunkt för att bedöma rimligheten.  
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5. Resultatdiskussion 
Studiens femte kapital diskuterar resultatet och besvarar studiens hypotes. Vidare förs även 

en diskussion om varför resultatet ser ut som det gör. 

 

Hypotesen ”Det existerar inget samband mellan CSI och FP” förkastas då en 

helhetsbedömning av de två regressionsanalyserna tyder på att det finns ett samband mellan 

CSI och FP. Baserat på studiens analyser bekräftas att företag som agerar socialt oansvarigt 

påverkas ekonomiskt och att förekomsten av kontroverser leder till en högre finansiell 

prestation.  

Konsekvensen av att förkasta hypotesen och bekräfta att relationen är positiv indikerar att 

intressentteorin inte kan tillämpas för att förklara relationen mellan CSI och FP eftersom teorin 

menar socialt oansvar leder till lägre ekonomisk prestation. Intressentteorin är den vanligaste 

utgångspunkten för forskning inom socialt ansvarstagande (Lenz, Wetzel, & Hammerschmidt, 

2017). Vilket innebär att oavsett om det är ansvar eller oansvar som undersöks så väljer 

forskarna att utgå från antagandet att högre ansvarstagande leder att företaget också presterar 

bättre och vice versa. Varför utgår då så många studier från intressentteorin? En spekulation 

baserat på resultatet av litteraturgenomgången är att det vore en bättre verklighet ifall dåliga 

beteenden straffar sig och ifall alla för sitt yttersta för att göra omgivningen nöjd.  

En annan tänkbar förklaring till resultatet är att sambandet mellan CSI och FP inte är direkt, 

utan att medias roll påverkar sambandet. Observera att studien, liksom tidigare forskning, 

baseras på kontroverser som har uppmärksammats i media. Ingen av de artiklar som har 

refererats till i denna studie har undersökt CSI när det varit dolt. Det är tänkbart att sambandet 

inte ser ut på samma sätt när det är dolt (Kölbel, Busch, & Jansco, 2017). En möjlighet är därför 

att CSI skulle generera lägre lönsamhet när det inte upptäcks, för att det är just 

uppmärksamheten i media som skapar en högre lönsamhet. Kan det vara så att talesättet ”All 

PR är bra PR” faktiskt är anledningen till att CSI och FP har en positiv korrelation?  

Denna studie ger inga svar på medias roll men resultatet öppnar för att undersöka kopplingen 

mellan media och CSI närmare. Det är inte svårt att se att den mediala uppmärksamhet som en 

skandal orsakar kan leda till att företaget blir mer välkänt och ett tänkbart scenario är att när 

skandalen väl har lagt sig så har uppmärksamheten genererat en kännedom om företaget. 

Ytterligare en aspekt av media är att medialandskapet har förändrats genom ett ständigt ökande 
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informationsflöde (Statens mediaråd, 2016). Möjligheten att begränsa och välja bort 

information har gjort att vi numera kan använda medier som enbart bekräftar den egna 

världsbilden (Statens mediaråd, 2016). Som följd av den mediautveckling som skett de senaste 

åren och den mängd tillgänglig information som finns så väcks frågan om hur det har påverkat 

korrelationen mellan CSI och FP. Ur det perspektivet är det inte förvånande att studier med 

mycket aktuell data, likt denna, kan få ett annat resultat än tidigare studier då media 

konsumtionen var annorlunda.  

Ännu en omständighet som kan påverka sambandet är att CSI kan ha fler dimensioner. Den 

positiva motsvarigheten, CSR, har fyra dimensioner (Carroll, 2015). Carroll (2015) menar att 

genom historien har fokuset skiftat mellan dimensionerna. En möjlighet till varför den tidigare 

forskningen avseende relationen mellan CSI och FP inte varit stabil kan vara att man behandlat 

CSI som ett begrepp. Ingen undersökning har gjorts i syfte att upptäcka fler dimensioner och 

ifall de påverkar den ekonomiska prestationen på olika sätt. Så som denna studien behandlar 

socialt oansvar så är exempelvis barnarbete, korruption eller bokföringsskandaler att betrakta 

som lika allvarligt. Det är tänkbart att marknaden tar viss typ av oansvar på större allvar och är 

mer benägna att straffa företag i de fallen. Det är också möjligt att en del av de kategorier som 

Thomson Reuters och andra databaser klassar som socialt oansvarigt inte betraktas som ett 

dåligt beteende av intressenter. I denna studie exkluderades en av Thomson Reuters 23 

kategorier av kontroverser, vilken gällde frivilliga uppsägningar i ledningen. Denna ansågs inte 

gå i linje med vad Lin-Hi och Müller (2013) beskrev som oansvarigt beteende. Vidare tar denna 

studie inte hänsyn till mängden kontroverser som inträffat. Det görs därför ingen skillnad på 

om de observerade företagen varit med i en eller fler kontroverser, vilket är i linje med hur 

Aouadi och Masrat (2016) operationaliserat begreppet. Således kan det vara möjligt att olika 

typer eller mängd av socialt oansvar påverkar den ekonomiska prestationen på olika sätt.  

Oavsett andra möjliga förklaringar på varför sambandet ser ut som det gör så kvarstår faktum 

att socialt oansvar leder till en högre ekonomisk prestation i denna studien. Den positiva 

korrelationen, som betyder att förekomsten av kontroverser förbättrar företagets ekonomiska 

prestation, tyder på att den neoklassiska synen på företags sociala ansvarstagande förklarar 

sambandet. Att finna stöd för den neoklassiska teorin är att bekräfta att företags huvudsakliga 

ansvarsområde är att bidra till vinstmaximering för ägarna. Baserat på denna studies resultat är 

den neoklassiska teorin användbar för att förklara effekten av CSI riktig och intressentteorin 

fungerar inte för att förklara CSI. 
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6.  Slutsats 
Det avslutande kapitlets syfte är att återkoppla till studiens inledande teorier och diskutera 

dem i ljuset av den empiriska undersökningens resultat. Vidare kommer även studiens bidrag 

att diskuteras och avslutningsvis kommer även förslag på fortsatt forskning att presenteras.  

6.1 Studiens slutsats  

Studiens syfte var att undersöka om det existerar ett samband mellan CSI och FP genom att 

pröva hypotesen ”Det existerar inget samband mellan CSI och FP”. Resultatet av den 

empiriska undersökningen bevisar att CSI har en positiv korrelation med FP, socialt oansvar 

lönar sig ekonomiskt. Den teoretiska referensramen, utifrån vilken hypotesen har deducerats 

fram, innefattar tidigare forskning om sambandet men även två teorier som skulle kunna 

förklara sambandet. Intressentteorin, vars utgångpunkt är att företag skapar värde genom att 

uppfylla intressenternas värderingar, förutspådde att socialt oansvar kommer att leda till en 

lägre lönsamhet (Du, Bhattacharya, & Sen, 2010). Den neoklassiska teorin beskrivs ofta som 

intressentteorins motsats (Gamble & Kelly, 2001). Den neoklassiska teorin inkluderades 

eftersom den inte förespråkar att företag tar socialt ansvar (Friedman, 1970). Utifrån den 

förutspås socialt oansvar inte ha någon koppling till ekonomisk prestation, eller möjligen en 

positiv korrelation ifall förekomsten av CSI ökar vinstmaximeringen (Jones, Bowd, & Tench, 

2009). Återigen viktigt att poängtera att den neoklassiska teorin inte uppmanar till fusk eller 

brottslighet, tvärtom hävdar Friedman (1970) att affärer ska göras inom lagens ramar med lika 

förutsättning för alla, dvs. fri konkurrens.  

Följden av att konstatera att socialt oansvar gynnar den ekonomiska prestationen är att 

intressentteorin inte är förklarar resultat. Det öppnar för en rad frågeställningar, varav den mest 

centrala är; hur viktigt är socialt ansvar? 

Om CSI inte påverkar företagets ekonomi negativt finns färre incitament att undvika det. I strid 

med tidigare forskning visar denna studie att marknaden inte ”straffar” företag som beter sig 

illa. I förlängningen leder det till slutsatsen att marknaden värderar andra faktorer högre än 

socialt oansvar. Kanske värderar kunden lägre pris och arbetstagaren högre lön framför socialt 

ansvar, vilket Friedman (1970) påstår. Givet att CSI kan vara kostnadssänkande, vilket Price 

och Sun (2017) menar att det är, så finns möjligheten att exempelvis bibehålla en lägre prisnivå 

istället för att ta ansvar. Vidare innebär det att socialt oansvar inte är särskilt viktigt i valet av 

vilka varor eller tjänster som konsumeras. I alla fall indikerar denna studie att så är fallet. Låt 
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Facebook agera exempel igen; raderade du ditt Facebook konto när skandalen uppdagades? Om 

inte, så går även ditt beteende i linje med denna studies resultat dvs. socialt oansvar inte alltid 

en central fråga när det kommer till vilka tjänster/produkter som konsumeras. 

I ljuset av resultatet verkar Jensens (2002) kritik av intressentteorin rimlig. Jensen (2002) kan 

ha en poäng i att intressenters förväntningar ofta är motstridiga och därför är inte 

intressentteorin genomförbar i praktiken. Armstrong och Green (2013) tar också upp en aspekt 

som är viktig att kommentera, vad som är ansvarigt i en intressents ögon kan vara oansvarigt i 

andras och exemplifierade det med kvotering. I praktiken innebär det att företaget kan ha 

tillgodosett en intressents intressen men ändå upplevs som oansvarigt. Låt oss återigen 

exemplifiera med Facebook vars skandal ledde till ökad försäljning (BBC, 2018). Facebook har 

flera intressenter, dels kunderna som betalar för att annonser och dels användarna som får gratis 

för tillgång till plattformen där de lägger in uppgifter om sig själva. Att ge kunderna möjlighet 

att rikta sina annonser till en specifik målgrupp baserat på användarnas data uppfyller kundens 

intressen. Men uppfyller det användarnas och är det möjligt att uppfylla båda 

intressentgruppernas intressen samtidigt? Kanske mest centralt, är det önskvärt att uppfylla 

allas intressen?  

Den neoklassiska teorin hävdar att företag ska fokusera på sin verksamhet och överlåta socialt 

ansvar till experter inom samhällsfrågor (Friedman, 1970). Denna studie kan inte bekräfta 

Friedmans (1970) påstående att CSR skulle leda till att företagets kostnader ökar och att företag 

som engagerar sig i CSR därför hamnar i underläge kontra de som inte gör. Vad som kan 

bekräftas är att aktiviteter som är oansvariga faktiskt gynnar företag ekonomiskt.  

Sammanfattningsvis är studiens slutsats att förekomsten av CSI leder till högre finansiell 

prestation vilket går i linje med den neoklassiska teorin. Att CSI leder till en högre ekonomisk 

prestation är inget önskvärt resultat och inte heller särskilt politiskt korrekt. Denna studie har 

lagt stort fokus på att undersöka sambandet på ett objektivt sätt och varit öppen för att  relationen 

mellan oansvariga handlingar och högre prestation är möjlig. Litteraturgenomgången visade att 

det finns få teorier som förklarar varför sambandet kan vara positivt, av det dras slutsatsen att 

det dels saknas forskning inom CSI och dessutom att forskningen många gånger väljer att 

fokusera på positiva aspekter även när det gäller CSI. Men resultatet har även öppnat för frågan 

om sambandet är direkt eller om medias roll är större än vad som tidigare har antagits. Studiens 

slutsats har bidragit till att utveckla den vetenskapliga kunskapen om CSI som begrepp genom 



 

53 

 

att bekräfta att det är ett eget fenomen, vars påverkan på den ekonomiska prestationen skiljer 

sig från CSR.  

6.2 Teoretisk bidrag 

Studiens förhoppning var att kunna vidga forskningen inom socialt ansvarstagande och påvisa 

vikten av att även inkludera oansvar i diskussionen. Att oansvar visade sig ha en positiv relation 

till den ekonomiska prestationen bevisar att CSI inte är en del av CSR utan bör betraktas som 

ett eget fenomen vars effekter inte är analoga med att ta socialt ansvar. Därför är det viktigt att 

inte behandla begreppen som två sidor av samma mynt. Resultat går därför emot den skala som 

Jones et al. (2009) presenterar och bekräftar synen på CSI som ett eget begrepp som beskrivs 

av Strike et al. (2006). 

Vidare fanns en önskan om att kunna bidra till varför CSP-FP inte har ett stabilt resultat. 

Resultatet indikerar att effekten av CSI och CSR är olika. Därför är det intressant att ta hänsyn 

till kontroverser när ett företags totala ansvarstagande bedöms. Med den information som 

framkommit i studien skulle CSP där kontroverser inkluderas snedvrida resultatet av CSR i 

positiv riktning. Att justera för den positiva effekten som socialt oansvar har på den finansiella 

prestationen är viktig för att få ett rättvisande resultat, därav finns risken att en CSP som 

inkluderar kontroverser inte ger en sann bild av effekten av företags sociala ansvarstagande.  

Valet av att undersöka CSI utifrån två motsatta teorier bidrar till ett djup i då forskning 

vanligtvis väljer intressentteorin enligt Letza et al. (2004). Förhoppningsvis kan valet av 

teoretisk referensram bidra till en mer nyanserad bild då inget ställningstagande om vilken teori 

som är den rätta har gjort innan undersökningen påbörjats, således medverkar det till 

undersökningen mellan sambandet är objektiv och inte utgår från att sambandet är negativt eller 

positivt utan hypotesen har formulerats som neutral. Samtliga artiklar som refererats till har i 

sina hypoteser förutsatt ett negativt samband. En bidragande orsaka kan vara att intressentteorin 

är den huvudsakliga utgångspunkten. Det kanske inte är ett önskvärt resultat att ett högre 

oansvar leder till bättre ekonomisk prestation, men genom att skapa kunskap om fenomenet 

skapas också möjligheter att agera. Vägen till ett bättre samhälle i socialt hänseende kanske inte 

går genom företag, utan kanske har Friedman (1970) en poäng när han hävdar att experter inom 

samhällsfrågor ska lösa de problemen så fokuserar företagen på sin verksamhet. 
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Sammantaget är det främsta bidraget till den teoretiska diskussionen att studiens har funnit stöd 

för att CSI är sitt eget begrepp. Genom att behandla det som ett eget begrepp kan kunskapen 

utvecklas och kanske kan fler dimensioner upptäckas. Valet att inkludera den neoklassiska 

teorin som referensram vidgar också forskningen som vanligen utgår från intressentteori och 

uppmuntrar till att studera socialt ansvar objektivt och ur flera perspektiv. Således anses 

studiens önskan om att bredda forskningen vara uppfyllt. 

6.3 Praktisk bidrag 

Studiens önskan var att ge ett praktiskt bidrag där effekten av att agera oansvarigt kunde 

förklaras. Effekten av socialt oansvar är att det leder till en högre finansiell prestation. Med det 

sagt, så uppmuntras dock inte att skada andra aktörer eller skapa skandaler. Däremot 

understryker studiens resultat att vad som är oansvarigt eller ej är subjektivt. Resultatet tyder 

på att det inte går att uppfylla alla intressenters förväntningar och att företagets fokus bör vara 

att sköta sin verksamhet. I likhet med Friedman (1970) föreslås därför att företaget inte tar på 

sig rollen att bedöma vad som är mer rätt eller mer fel utan strävar efter att öka sin lönsamhet 

och göra affärer inom lagens ramar och med fri konkurrens. Därigenom bidrar man till 

samhället genom att vara en ekonomisk byggsten. 

Praktiskt bör man vara försiktig med att tolka resultatet som att fler kontroverser leder till högre 

marknadsvärdering. Denna studie undersöker inte mängden kontroverser, bara förekomsten av 

kontroverser. Dessutom rekommenderas inte att företag medvetet ska vara inblandade i 

kontroverser. För att förtydliga, denna studie visar att den neoklassiska teorin är förklarar 

relationen mellan CSI och FP, dvs företag når en högre finansiell prestation när de fokuserar på 

sin verksamhet. Att medvetet försöka skapa skandaler går därför emot studiens resultat.  

Däremot kan en skandal som tar sig igenom dagens mediabrus kanske öppna för möjligheten 

att visa på handlingskraft och förändring genom att hantera situationen bra. Möjligtvis kan 

studien bidra till att uppmuntra företag som redan är inblandade i skandaler att ta dem på allvar 

och hantera dem på ett sätt som gör att skandalen inte hamnar i fokus utan istället hur den 

behandlades. Resultatet indikerar att den mediala uppmärksamheten som skapas av CSI kan 

verka positivt för den finansiella prestationen.  
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Slutligen riktas en fråga och ett praktiskt bidrag till intressenter; vill vi att socialt oansvariga 

handlingar ska löna sig? Ett första steg är att presentera studier som inte färgas av föreställningar 

om hur sambandet bör se ut för att belysa relationen på ett opartiskt sätt. Men för att förändra 

ett oönskat beteende krävs förmodligen att intressenter agerar. En tänkbar följd av att 

intressenter tar ställning mot socialt oansvar och avstår från att konsumera, leverera eller 

finansiera sådana företag är att relationen mellan socialt oansvar och ekonomisk prestation 

förändras och kanske försvinner ett incitament för företag att agera oansvarigt.  Intressentteorin 

förklarar inte relationen i denna studie men det betyder inte att relationen inte kan förändras. 

6.3 Studiens begränsningar 

Även att studien har funnit stöd för operationaliseringen och analysmetoderna finns risken att 

CSI är ett mer omfattande begrepp än vad som tidigare undersökts och en utveckling av 

konceptet kan möjliggöra en mer precis forskning om dess påverkan på den ekonomiska 

prestationen. 

Som tidigare nämnts flertalet gånger är svårigheten att undersöka CSI som är dolt. Att 

kontroverser i media används som proxy för CSI påverkar studiens resultat. Dels förutsätts att 

det är media som avgör vad som är oansvarigt eller ej, och dessutom är det möjligt att det är 

den mediala uppmärksamheten som påverkar resultatet och inte det oansvariga beteendet. 

Den låga förklaringsgraden i den ena av regressionerna avslöjar att det saknas förklarande 

variabler. Det är därför möjligt att det finns fler faktorer som påverkar resultatet än de som har 

presenterats i denna studie. En sådan faktor har nämnt flertalet gånger; medias roll.  

6.4 Förlag till fortsatt forskning 

Forskningen inom CSI är ännu i sin uppstart då intresset för begreppet varit svalt (Riera & 

Iborra, 2017). Därför skulle fler undersökningar bidra till att öka kunskapen om socialt oansvar. 

Studien har öppnat för flera frågeställningar, däribland: hur ser sambandet till finansiell 

prestation ut när CSI är dolt? Som tidigare nämnt, har ingen av de studier som refererats till 

undersökt CSI som inte har publicerats i media. Denna studie har flertalet gånger ställt frågan 

om hur viktig medias roll är. Att undersöka CSI som hålls dolt kan bidra till att beskriva vilken 

effekt media har på sambandet. En variabel som Aouadi och Masrat (2016) kontrollerar för är 

marknadsföringskostnader vilket talar för företagets synlighet i media påverkar finansiell 
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prestation. Därför rekommenderas fortsatt forskning som både finner metoder för att mäta CSI 

som hålls dolt och undersöker effekten av det. 

En annan frågeställning, som också väckts av Aouadi och Masrat (2016), är om CSI har fler 

dimensioner. Det finns en möjlighet att CSI har flera kategorier och att de, precis som CSR, har 

olika påverkan på den ekonomiska prestationen. Vid operationaliseringen tydliggjordes att alla 

kategorier som Thomson Reuters (2017) behandlar som kontroverser inte nödvändigtvis är 

något som samhället betraktar som oansvarigt. Frivilliga uppsägningar exkluderades ur 

undersökningen baserat på Lin-Hi och Müller (2013) beskrivning av CSI. Det är därför möjligt 

att olika typer av händelser som klassas som kontroverser inte betraktas som oansvarig ur 

intressenterna perspektiv och därför kan snedvrida resultatet. Vissa kontroverser har mindre 

påverkan på ekonomisk prestation medan allvarligare händelser har desto större påverkan. 

Sammantaget finns möjligheten att intressenter kan vara benägna att straffa företags oansvariga 

beteenden om de anses tillräckligt allvarliga. Den nyansskillnaden i CSI behandlas inte i denna 

studie och därför rekommenderas vidare forskning för att undersöka om vissa typer av CSI tas 

på större allvar än andra. 

Denna studie har ingen geografisk avgränsning vilket medför att viktiga aspekter om hur kritiskt 

olika samhällen ser på CSI kan gå förlorade. Walker et al. (2016) nämner att medvetenheten 

om socialt ansvar skiljer sig mycket mellan länder och menar att resultaten därför kan variera 

beroende på vilket område studien undersöker. Vidare undersökningar som fokuserar till ett 

enskilt område skulle bidra till att öka förståelsen om vad som betraktas som oansvarigt och om 

det finns några skillnader beroende på geografiskt område. 

Ytterligare en frågeställning som skulle bidra till att utveckla CSI är att undersöka om det är en 

medveten strategi att agera oansvarigt. Denna studien har behandlat CSI som resultatet av en 

medveten strategi men som Riera och Iborra (2017) poängterar så råder det oenighet i frågan. 

Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka vilka motiv som ligger till grund för CSI och 

därmed utveckla CSI på en konceptuell nivå.  

Genom att fortsätta forskningen krig CSI skapas också förutsättningar att förstå konceptet och 

förklara dess följder. Att utveckla begreppet kan vara ett första steg för att ändra på ett beteende 

som inte är önskvärt.  
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Bilaga 1 – Kontrovers kategorier 

 

 

 

 

Kod Namn Beskrivning 

SOCODP062 Anti-Competition Controversy 
Number of controversies published in the media linked to anti-competitive behaviour (e.g., anti-trust and 
monopoly), price-fixing or kickbacks. 

SOCODP058 Business Ethics Controversies 
Number of controversies published in the media linked to business ethics in general, political contributions 
or bribery and corruption. 

SOCODP051 
Intellectual Property 
Controversies Number of controversies published in the media linked to patents and intellectual property infringements. 

SOCODP065 Critical Countries Controversies 
Number of controversies published in the media linked to activities in critical, undemocratic countries that do 
not respect fundamental human rights principles. 

SOCODP055 Public Health Controversies 

Number of controversies published in the media linked to public health or industrial accidents harming the 

health & safety of third parties (non-employees and non-customers). 

SOCODP060 Tax Fraud Controversies Number of controversies published in the media linked to tax fraud, parallel imports or money laundering. 

SOHRDP033 Child Labour Controversies Number of controversies published in the media linked to use of child labour issues. 

SOHRDP030 Human Rights Controversies Number of controversies published in the media linked to human rights issues. 

CGCPDP059 
Management Compensation 
Controversies Number of controversies published in the media linked to high executive or board compensation. 

ECCLDP039 Consumer Controversies 
Number of controversies published in the media linked to consumer complaints or dissatisfaction directly 
linked to the company's products or services. 

SOPRDP0541 

Product Responsibility 
Controversies/Customer Health & 
Safety Number of controversies published in the media linked to customer health & safety. 

SOPRDP0544 

Product Quality and 
Responsibility 
Controversies/Privacy Number of controversies published in the media linked to employee or customer privacy and integrity. 

SOPRDP0547 

Product Quality and 
Responsibility 
Controversies/Product Access Number of controversies published in the media linked to product access. 

SOPRDP0546 

Product Quality and 
Responsibility 
Controversies/Responsible 
Marketing 

Number of controversies published in the media linked to the company's marketing practices, such as over 
marketing of unhealthy food to vulnerable consumers. 

SOPRDP0543 

Product Quality and 
Responsibility 
Controversies/Responsible R&D Number of controversies published in the media linked to responsible R & D. 

ENRRDP067 
Environmental Resource Impact 
Controversies 

Number of controversies related to the environmental impact of the company's operations on natural 
resources or local communities. 

ECSLDP067 Accounting Controversies Number of controversies published in the media linked to aggressive or non-transparent accounting issues. 

ECSLDP060 Insider Dealings Controversies 
Number of controversies published in the media linked to insider dealings and other share price 
manipulations. 

CGSRDP066 
Shareholder Rights 
Controversies Number of controversies linked to shareholder rights infringements published in the media. 

SODODP030 
Diversity and Opportunity 
Controversies 

Number of controversies published in the media linked to workforce diversity and opportunity (e.g., wages, 
promotion, discrimination and harassment). 

SOHSDP043 
Employee Health & Safety 
Controversies Number of controversies published in the media linked to workforce health and safety. 

SOEQDP043 
Wages or Working Condition 
Controversies (Company) 

Number of controversies published in the media linked to the company's relations with employees or relating 
to wages or wage disputes. 


