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SAMMANFATTNING 

Titel: Påverkar ägarstrukturen sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet? – en 

kvantitativ studie på 227 europeiska företag.  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Lisa Andersson och Anna Westlund  

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2018 – juni  

Syfte: Corporate Social Responsibility (CSR) är en pågående diskussion inom 

företagsekonomisk forskning, likväl som investeringseffektivitet är intressant för företagens 

lönsamhet. Vi undersöker huruvida ägarstrukturen i företag påverkar sambandet mellan CSR 

och investeringseffektivitet.  

Metod: Studien antar en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. 

Tidsperspektivet består av en longitudinell design som genomförts med data över tio år på 227 

bolag i Europa. Studien är baserad på sekundärdata och variablernas information har inhämtats 

från databasen Thomson Reuters Datastream. Data har analyserats i statistikprogrammet SPSS. 

Resultat och slutsats: Ett positivt samband fanns mellan CSR och investeringseffektivitet, i 

likhet med tidigare studier. Studien fann även ett positivt samband vid låg ägarstruktur, det vill 

säga en låg ägarkoncentration har en positiv inverkan på sambandet mellan CSR och 

investeringseffektivitet. Vid hög ägarkoncentration fanns inga signifikanta samband vilket 

indikerar att en sådan ägarstruktur inte påverkar sambandet mellan CSR och 

investeringseffektivitet.  

Examensarbetets bidrag: Studien ger bevis för ett positivt samband mellan CSR och 

investeringseffektivitet och att låg ägarstruktur påverkar detta samband positivt. Resultatet 

bidrar med värdefull teoretisk information avseende varför tidigare studier visat olika resultat 

för relationen mellan ägarstruktur och investeringseffektivitet, och även information om 

effekten av ägarstruktur, vilket det tidigare inte forskats om. Detta kan ge praktiska bevis för 

hur ägarstrukturen påverkar sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet. 

Förslag till fortsatt forskning: Det finns flera olika sätt att mäta ägarstrukturen på, ett förslag 

till den fortsatta forskningen är därför att använda andra mått än de mått denna studie använt. 

Detta för att se om måtten skiljer sig åt och om dessa studier får liknande resultat. Vi ser även 

att ett större urval kan användas för ett ännu mer generaliserbart resultat, samt använda andra 

företag än endast europeiska.  

Nyckelord: CSR, investeringseffektivitet, ägarstruktur, låg ägarkoncentration, hög 

ägarkoncentration, informationsasymmetri. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Title: Does the owner structure effect the relation between CSR and investment 

efficiency? – a quantitative study of 227 European companies. 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Lisa Andersson and Anna Westlund  

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2018 – June 

Aim: Corporate Social Responsibility (CSR) is an ongoing discussion in Business research, 

as well as investment efficiency is interesting for companies’ profitability. We investigate 

whether the owner structure effect the relationship between CSR and investment efficiency.  

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

approach. The time perspective consists of a longitudinal design, implemented with ten-year 

data of 227 European companies. The study is based on secondary data and the variables 

information have been collected from the database Thomson Reuters Datastream. The data 

have been analyzed in the statistical program SPSS. 

Result and Conclusions: A positive relation between CSR and investment efficiency was 

found, in similarity with prior studies. The study also found a positive relation when the owner 

structure was low, e.g. when the owner concentration was low it had a positive effect on the 

relation between CSR and investment efficiency. When the owner concentration was high, it 

didn’t show any significant relations, indicating that such an owner structure doesn’t affect the 

relation between CSR and investment efficiency. 

Contribution of the thesis: The study gives proof of a positive relation between CSR and 

investment efficiency and that low owner structure affect this relation positively. The result 

contributes with valuable theoretical information regarding why prior studies have shown 

different results for the relation between owner structure and investment efficiency, and also 

information about the effect of owner structure, which no prior studies have investigated. This 

can give practical evidence for how the owner structure affect the relation between CSR and 

investment efficiency. 

Suggestions for future research: Since there are more ways than one to measure owner 

structure, we suggest that other variables could be used for owner structure to see if the results 

differ in any way. We also suggest a bigger population to be used for an even more 

generalizable result, and also use other companies than only European.   

Key words: CSR, investment efficiency, owner structure, low owner concentration, high 

owner concentration, information asymmetry.    
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1. Inledning   
 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden och problemdiskussionen för studien, vidare följer 

uppsatsens syfte, avgränsning samt slutligen disposition.  

  

1.1 Bakgrund 

En av de viktigaste företagstrenderna det senaste årtiondet är tillväxten av aktiviteter som är 

associerade med Corporate Social Responsibility (CSR). Definitionen av CSR varierar, men termen 

refererar generellt till handlingar företag gör för sina anställda, samhället och miljön som går bortom 

det som är lagstadgat och tvunget (Carroll, 2015; Grafström, Göthberg & Windell, 2008; McWilliams 

& Siegel, 2001; McWilliams, Siegel & Wright, 2006).  

 

De senaste 40 åren har den växande debatten om de ekonomiska följderna av CSR långt ifrån blivit 

löst. Vissa forskare påstår att högt CSR-engagemang är associerat med högre företagsprestanda, 

högre företagsvärde (Jo & Harjoto, 2011, 2012), lägre finansiell risk (Bouslah, Kryzanowski & 

M'Zali, 2013), enkel tillgång till finansiering (Cheng, Ioannou & Serafeim, 2014) samt lägre kostnad 

för det egna kapitalet (El Ghoul, Guedhami, Kwok & Mishra, 2011). Andra forskare menar att CSR 

är en källa till osämja mellan exempelvis aktieägare och ledning (Kruger, 2015), att det minskar 

företagets lönsamhet på grund av onödiga utgifter (Vance, 1975) och är mer troligt att skapa en 

konkurrensnackdel jämfört med företag som inte är lika engagerade i CSR (Aupperle, Carroll & 

Hatfield, 1985). 

 

Ovan nämnda yttranden belyser förhållandena mellan CSR samt företagens investeringar och dess 

lönsamhet. Investeringseffektivitet är en funktion av risken, avkastningen och den totala kostnaden 

för arbetet med investeringen, enligt en definition av Hodgson, Breban, Ford, Streatfield och Urwi 

(2000). En studie (Kytle & Ruggie, 2005) visar att lågt engagemang i CSR antyder en dålig förmåga 

att hantera komplexiteten av miljömässiga och sociala krav. Benlemlih och Girerd-Potin (2014) 

beskriver att företag med hög CSR drar fördelar från de anställdas solidaritet och kunders lojalitet 

under finansiella kriser. Förhållandet mellan CSR och investeringseffektivitet är något som 

Benlemlih (2014) och Kruger (2015) forskat om och kommit fram till att högt CSR-engagemang kan 

bero på chefens tendens att överinvestera i CSR. Detta leder vidare till att ägarstrukturen i företaget 
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borde påverka besluten i hur CSR-utgifterna ska fördelas, enligt Videras och Owen (2006). Höga 

CSR-utgifter kan ge fördelar till företagets delägare i form av bättre företagsrykte och följaktligen 

mer kunder eller liknande. Aktieägare däremot, godkänner enligt samma studie ofta inte höga CSR-

utgifter då de menar att det kan minska företagets värde och minskar vinsten. 

  

Dessa olika teorier visar både positiva och negativa följder av CSR-engagemang och det tillkommer 

ständigt nya antaganden och studier på hur CSR påverkar ett företag. Investeringseffektivitet är även 

det ett aktuellt ämne, som påverkar företagens finansiella prestation, varför en undersökning av 

samband mellan de båda tycks vara intressant. Då ägarstrukturen har en inverkan på hur beslut fattas 

i företaget (Videras och Owen, 2006), kan även denna variabel vara angelägen att inkludera i 

förhållandet mellan CSR och investeringseffektivitet.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Många studier (Griffin & Mahon, 1997; Margolis & Walsh, 2003; Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003) 

försöker komma underfund med om socialt ansvariga företag kommer att uppnå högre, lägre eller 

samma nivå av finansiella resultat i förhållande till andra företag som inte uppfyller samma CSR-

kriterier. Den typen av finansiella resultat definieras ofta med måttet Tobins Q som är ett mått på 

ekonomisk lönsamhet för företag. Tobins Q används även som ett mått på företagens 

investeringseffektivitet. 

   

Investeringseffektivitet är en form av finansiell prestation som ska undersökas i den här studien. Det 

är effektiviteten med vilket ett företag investerar i olika projekt, vilket i förlängningen avspeglar sig 

i avkastning på eget kapital. Benlemlih och Bitar (2015) menar att investeringseffektiviteten påverkas 

av CSR-engagemanget hos företag. De hävdar att högt CSR-engagemang leder till en högre 

investeringseffektivitet och att lågt CSR-engagemang leder till lägre investeringseffektivitet. Vidare 

beskriver författarna att utöver tidigare studier som förklarat faktorer för investeringseffektivitet så 

har de kommit fram till att även CSR är en avgörande faktor för investeringseffektiviteten. 
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Enligt Modigliani och Millers (1958) teori, är investeringsmöjligheter den enda drivkraften för 

företagens investeringar. Tidigare litteratur (Chen, El Ghoul & Guedhami, 2014) har visat att friheter 

på finansmarknaden kan leda till avvikelser från företagens optimala investeringar. Detta leder i sin 

tur till över- eller underinvesteringar. Överinvesteringar uppkommer när ledningen väljer att investera 

i projekt som inte är lönsamma, medan underinvesteringar sker när företag väljer att avstå en lönsam 

investering på grund av finansieringsbegränsningar, exempelvis vid en hög skuldsättningsgrad, eller 

för höga kostnader för kapitalanskaffning (Biddle, Hilary & Verdi., 2009). 

 

Det faktorer som de tidigare studierna tagit upp, som är avgörande för investeringseffektivitet och 

som har påverkan på utfallet på en investering är företagens kvalitet på dess finansiella rapportering 

(Biddle, et al., 2009), koncentrationen av ägarstruktur (Chen et al. 2014) och informationsasymmetri 

(Myers, 1984; Myers & Majluf, 1984). Informationsasymmetri uppstår enligt Isaksson, Lithander och 

Månsson (2010) när det råder skiftande vetskap om informationen mellan två parter, där en part har 

mer information eller vetskap än den andra om ett projekt eller investering.    

 

Det finns också argument (Chen et al., 2014) som menar att informationsasymmetri sker när 

ledningen agerar i självintresse och inte utifrån aktieägarnas intresse. Genom detta antagande, som 

grundar sig i agentteorin, finns det risk för investeringsineffektivitet då det uppstår agentproblem när 

ledningen gör dåliga projektval som inte uppfyller aktieägarnas krav. Investeringseffektiviteten 

kopplas således samman med informationsasymmetri och olika ägares intressen, då de olika ägarna 

kan ha varierande mängd information om de investeringar som ska göras. Cui, Jo och Na (2012) 

beskriver ett omvänt samband mellan informationsasymmetri och CSR. Om informationsasymmetri 

påverkar investeringseffektiviteten vore det intressant att undersöka om även ägarstrukturen påverkar 

sambandet mellan CSR och investeringseffektiviteten. 

  

En teori som till skillnad från agentteorin där beslut fattas utefter självintresse, istället fokuserar på 

att uppfylla intressenternas behov är enligt Deegan och Unerman (2011) intressentteorin. Vidare 

beskriver författarna att intressentteorins syfte är att skapa betydelsefulla relationer och samarbeten 

med intressenter som i sin tur leder till ökad försäljning och en starkare kundkrets. Utifrån dessa två 

teorier finns det alltså olika avsikter med varför vissa beslut i företaget fattas. Är målet att investera i 
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projekt som ger fördelar åt ledning och delägare (agentteorin), eller är målet att investera i nära 

kundrelationer och utifrån intressenters perspektiv (intressentteorin)?      

 

Att CSR-engagemang skulle vara en källa till konflikt mellan olika aktieägare och intressenter 

sträcker sig tillbaka till Friedman (1970). Författaren kritiserar det ökade intresset för CSR-fältet och 

menar att det enda ansvaret för verksamheten är att öka lönsamheten.  I förlängningen har denna 

synvinkel ofta figurerat som en teoretisk bakgrund för att stödja ett negativt samband mellan graden 

av CSR-engagemang och företagets värde. Preston och O´Bannon (1997) menar att vissa privata 

ledarskapsmål kan leda till att verksamhetens resurser slösas bort genom överinvesteringar av CSR.  

Vidare argumenterar Preston och O'Bannon (1997) för att investeringar i sociala och miljömässiga 

aktiviteter riskerar att minska företagets resurser, vilket skapar en nackdel i konkurrensen med andra 

företag och negativt påverkar företagets värde.  

 

Videras och Owen (2006) visar i sin studie att individer ägnar sig åt miljömässiga hållbarhetsrapporter 

för att nå högre nivåer av självtillfredsställelse. Vidare beskriver författarna att höga CSR-utgifter 

kan ge fördelar gentemot vissa av företagets aktieägare, medan aktieägare med ett annat inflytande 

ställer sig negativa till höga CSR-utgifter om det minskar firmans värde. Därmed skapas en konflikt 

mellan olika sorters aktieägare beroende på hur många aktieandelar som ägs av respektive intressent. 

Konflikten beror på att CSR-utgifter kan leda till bättre rykte men också till ett lägre resultat för 

företaget. 

     

Studier som undersöker samband mellan CSR och investeringseffektivitet (Benlemih & Bitar, 2015) 

och forskning om CSR och olika sorters ägande (Barnea & Rubin, 2010) har tidigare utförts men 

endast med företag i USA. De amerikanska resultaten kan av flera anledningar inte användas för 

europeiska företag. En anledning är att flera studier visar betydande skillnader i företagens 

redovisningsrapporter mellan kontinenterna, vilket är följden av olika redovisningsstandarder i 

regelverken Generally Accepten Accounting Principles (GAAP) som används i USA och 

International Financial Reporting Standards (IFRS) som används i Europa (Doni, Taplin & Verona, 

2016; Henry, Lin & Yang, 2009; Barth, Landsman, Lang & Williams, 2012). En annan anledning är 

att CSR är mer etablerat i Europa än i USA och således finns en skillnad i kontinenternas inställning 

och användning av CSR. Doh och Guay (2006) menar att anledningen till detta kan vara politiken 
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som genomsyrats över decennierna samt skillnader i organisatoriska strukturer, vilket minskar 

påföljden av privata amerikanska organisationers krav gällande CSR-frågor. Den tredje anledningen 

är enligt Garcia-Blandon och Argilés-Bosch (2016) att företag i USA har avsevärt högre risk att 

stämmas, till skillnad från Europa. Viljan att behaga intressenter kan därför skilja sig åt mellan 

kontinenterna (Seetharaman, Gul & Lynn, 2002). Generaliteten i den amerikanska forskningen kan 

betvivlas och behovet av europeiska studier är, sett till dessa skillnader, stort. Det finns dessutom 

ingen studie som undersökt huruvida ägarstrukturen påverkar sambandet mellan CSR och 

investeringseffektivitet, något denna studie söker svar på.   

 

Vi undersöker om det finns ett samband mellan CSR och investeringseffektivitet, om CSR-

prestationer har en positiv inverkan på investeringseffektiviteten hos företag. Detta är ett högaktuellt 

ämne då mängden CSR-redovisningar har fått en större betydelse och ökat väsentligt de senaste åren, 

samt då det råder delade meningar om CSR-redovisningens bidragande effekter. Studien förväntas 

bidra till redovisningsforskningen och till praktiker enligt följande punkter: 

 

1. Vår studie bidrar till redovisningsforskningen genom att se till olika ägarstrukturers påverkan 

på sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet, om en hög eller låg ägastruktur 

påverkar sambandet på olika sätt. Då ingen tidigare studie undersökt detta multipla samband, 

blir studien unik i sitt slag och öppnar upp viktiga perspektiv som både bidrar till ett bredare 

empiriskt underlag, samt ökad förståelse om varför företags olika strukturer kan generera 

differentierade korrelationer. 

2. Detta är en studie med fokus endast på Europa då tidigare forskning undersökt kopplingen 

mellan CSR och investeringseffektivitet samt olika sorters äganden men för amerikanska 

bolag. Därmed skiljer sig denna studie åt från annan forskning och åskådliggör sambanden 

under andra förhållanden då den amerikanska redovisningsstandarden skiljer sig åt från den 

europeiska, vilket bidrar till skillnader mellan redovisningsrapporterna som är väsentliga att 

ta hänsyn till.   

3. Genom att påvisa ett positivt samband mellan CSR och investeringseffektivitet ges det 

praktiska bidraget i form av att företag kan se eventuella faktorer som påverkar 

investeringseffektiviteten för att förbättra detta i sin organisation. Genom att belysa denna 

positiva korrelation, i samband med ägarstruktur, ges företag konkreta utgångspunkter att se 

över i verksamheten. 
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1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka huruvida ägarstrukturen i företag har inverkan på sambandet 

mellan CSR och investeringseffektivitet. 

 

1.4 Avgränsning  

I den här studien undersöks företag i Europa exklusive Irland och Storbritannien då dessa inte ingick 

i vald lista på Thomson Reuters, med undantag för företag som inte redovisat sina resultat i valutan 

Euro. Den här studien har även valt att utgå från Thomson Reuters datastream totala ESG-score som 

innefattar ett övergripande värde av CSR-dimensionerna miljö, social och företagsstyrning.     

 

1.5 Disposition   

Arbetet har hittills presenterat studiens bakgrund, problematisering, syfte och vald avgränsning.  

Kommande avsnitt behandlar den teoretiska referensramen där väsentliga teorier för ämnet redogörs 

för. 
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Figur.  1 Studiens disposition. Egen figur 
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2. Teoretisk referensram   

 

I det andra kapitlet behandlas de teorier som är relevanta för studien. Först presenteras avgörande 

faktorer för investeringseffektivitet, följt av teorier kopplade till studien. Detta leder sedan till en 

diskussion om CSR's samband med investeringseffektivitet (samband A). Slutligen följer en 

genomgång av ägarstrukturens påverkan på sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet 

(samband B och C).  

 

2.1 Avgörande faktorer för investeringseffektivitet  

Enligt Modigliani och Millers (1958) paradigm så är investeringsmöjligheter den enda drivkraften för 

ett företags investeringar. För att investeringen ska uppnå effektivitet och vara lönsam så spelar vissa 

faktorer in, enligt Verdi (2006).  Faktorerna informationsasymmetri, över- och underinvesteringar 

samt finansiell rapporteringskvalitet behandlas i resterande del av avsnitt 2.1.   

  

2.1.1 Informationsasymmetri    

Isaksson et. al (2010) förklarar enkelt att informationsasymmetri uppstår när en part i ett samarbete 

har mer information än den andra parten gällande en situation, investering, projekt eller framtiden. Ju 

mer den ena vet som inte den andra parten vet, desto större informationsasymmetri. 

 

I företag där ledningen har stort inflytande finns enligt Deegan och Unerman (2011) risken att 

investeringarna speglar ledningens självintresse istället för det som egentligen är bäst för själva 

företaget. Då ledningen har möjlighet att påverka vad verksamheten ska lägga sina satsningar på och 

vilka framtida projekt som ska prioriteras, menar författarna att dessa kan styras utefter de egna 

preferenserna. Vidare förklarar Deegan och Unerman (2011) att om alla förväntas agera i sitt eget 

självintresse, förutsätter även ägarna att andra anställda samt delägare agerar utifrån vad som gynnar 

dem, vilket kan vara beslut som inte ligger i ägarens intresse. Därmed kan ägarna utnyttja sin högre 

position som innebär att de har information som andra inom företaget inte har tillgång till, och 

använda denna information på ett sätt som genererar fördelar för dem, medan övriga inte är medvetna 
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om det bakomliggande syftet (Myers, 1984). Detta fenomen beskriver Deegan och Unerman (2011) 

som en så kallad "informationssymmetri" mellan ägarna och övriga aktieägare samt intressenter.  

 

Enligt Myers (1984) och Myers och Majluf (1984) kan informationsasymmetri mellan ledning och 

aktieägare, påverka kostnaderna för nyemission och projektval, och detta är en direkt påverkan från 

ägarstrukturen.  Detta kan uppstå då ledningen har information gällande övervärderade värdepapper 

som bidrar till att de vill ge ut nya värdepapper. Aktieägarna är i sin tur medvetna om denna 

information och söker därmed rabatterade värdepapper. Ledningen kan vägra nyemission till 

rabatterat pris men går då miste om goda investeringsmöjligheter. Detta bidrar till att 

informationsasymmetrin således förhindrar effektiva investeringar som då leder till 

underinvesteringar. I förhållande till denna teoretiska aspekt, har även empiriska studier samlat bevis 

som stärker detta argument, bland annat en studie utförd av Lang, Ofek och Stulz (1996). 

   

Chen et al., (2014) menar att informationsasymmetri leder till investeringsineffektivitet när ledningen 

investerar i projekt som inte ligger i aktieägares intressen, vilket gör dem missnöjda. I längden kan 

detta alltså leda till investeringsineffektivitet då det enligt agentteorin (som behandlas i avsnitt 2.3.1) 

inte är optimalt att företagets olika grupper agerar i självintresse och inte ser till företagets 

vinstmaximering. 

    

2.1.2 Över- och underinvesteringar  

Över- och underinvesteringar är faktorer till investeringsineffektivitet, enligt Verdi (2006). 

Företeelsen överinvesteringar uppstår när chefer väljer att investera ineffektivt genom att göra 

undermåliga projektval. Detta genom att använda företagets resurser på fel sätt, och investera i icke 

lönsamma projekt (Verdi, 2006). Underinvesteringar förekommer när företag har 

finansieringsproblem och avstår från positiva nuvärdesprojekt på grund av för höga kostnader för 

kapitalanskaffning (Biddle, et al., 2009).  

  

Ett företag som investerar effektivt, enligt Verdi (2006) åtar sig alla, och endast, projekt med positivt 

nuvärde under ett scenario som inte har marknadsstörningar såsom negativa urvals- eller 

byråkostnader. Underinvesteringar innefattar således att företag står över investeringsmöjligheter 
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som skulle ha positivt nuvärde, på grund av ett negativt urval. Ineffektiv överinvestering inkluderar 

då investeringar i projekt med negativt nuvärde (Xin & Junli, 2017). 

  

2.1.3 Finansiell rapporteringskvalitet 

Tidigare studier menar att förbättrad finansiell rapportering kan ha viktiga ekonomiska följder, 

såsom ökad investeringseffektivitet (Healy & Palepu, 2001; Bushman & Smith, 2001; Lambert, 

Leuz, & Verrecchia, 2007). Verdi (2006) anser dock att trots den teoretiska bakgrunden för en 

sådan relation mellan finansiell rapportering och investeringseffektivitet så finns det inte mycket 

empiriska bevis som stödjer den relationen. 

 

Verdi (2006) beskriver att högre kvalitet på den finansiella rapporteringen kan förbättra 

investeringseffektiviteten endast genom att reducera informationsasymmetri på två sätt. Det första 

sättet är att rapporteringen minskar asymmetrin mellan företaget och sina investerare och sänker 

således företagets kostnad för att införskaffa kapital. Det andra sättet är att det reducerar 

informationsasymmetrin mellan investerare och chefer, vilket sänker aktieägares kostnader för att 

övervaka ledningen. På det viset förbättras alltså investeringseffektiviteten genom god finansiell 

rapportering, och sambandet mellan dessa två, menar Verdi (2006) är informationsasymmetri. 

   

2.2 Agent- och intressentteorin 

En drivande faktor för CSR-rapportering och effektiva investeringar är det externa trycket, 

huvudsakligen från företagets intressenter, menar Afza et al. (2015). Det finns två motsägande teorier 

i ämnet, agentteorin och intressentteorin, vilka behandlas i avsnitten nedan. 

 

2.2.1 Agentteorin  

Agentteorin står för att ledmotivet för ett företag är att maximera ägarnas vinst och att intressenter är 

viktiga endast om de har del i vinstmaximeringen. Jensen och Meckling (1976) anses vara några av 

de första som myntade uttrycket agentteorin som en teori där självintresset står i fokus. De menar att 

syftet för samtliga är att fatta beslut och agera på det sätt som genererar störst fördelar för en själv. 

Jensen och Meckling (1976) talar även om en så kallad principal-agentrelation som förklarar 

relationen mellan en "agent" och en "principal" där de båda handlar utefter deras egna preferenser, 
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problemet grundar sig i att principalen, det vill säga ägaren, inte har samma mål som agenten, det vill 

säga ledningen (Kim, Nofsinger & Mohr, 2010). Principalen ger agenten i uppdrag att utföra tjänster 

som innefattar delegering av vissa befogenheter, vilket innebär att agenten kan välja att agera utifrån 

sitt eget intresse som inte alltid gynnar principalen. Därmed skapas enligt Eisenhardt (1989) en slags 

informationsasymmetri då principalen kan undgå att ge ut information till agenten för att minska 

risken för att beslut fattas i motsats till principalens önskemål. 

  

I och med denna relation där principalen o agenten agerar utifrån olika syften och mål, uppkommer 

flera problem så som stora risktaganden, utelämnad information, ineffektiva investeringar som över- 

och underinvesteringar och att företaget inte tar tillvara på sin fulla potential. När agenten och 

principalen agerar emot varandra för att båda vill uppfylla sitt egenintresse uppstår enligt Jensen och 

Meckling (1976) en så kallad agentkostnad när principalen måste lägga ner resurser och kostnader 

för att undersöka huruvida agenten handlar till principalens fördelar, samt de kostnader som uppstår 

när besluten inte fattas utifrån företagets optimala investeringsmöjligheter. Denna agentkostnad 

orsakar negativa konsekvenser både för agenten, principalen, samt företaget i stort. Deegan och 

Unerman (2011) förklarar att det går att minska agentkostnaderna genom att agenten och principalen 

kommer överens om en lösning som gynnar dem båda på något sätt och att de sedan håller sig till den 

överenskommelsen. Även Holmström (1976) talar om att det bör finnas någon form av kontrakt med 

specifika riktlinjer för att minimera risken att det uppstår höga agentkostnader.  

 

Agentteorin återspeglar en viss typ av ägarstruktur som kan finnas inom en organisation. Jensen och 

Meckling (1976) menar att olika företag kan differentiera sig helt beroende på hur ledningen ser ut, 

vilka preferenser som finns och hur relationerna mellan ledning, aktieägare och intressenter 

samspelar. Även Deegan och Unerman (2011) påpekar att både agenter och principaler kan agera 

utifrån självintresse, men att inom vissa företag är agentkostnaderna lägre i och med att relationer och 

överenskommelser ser annorlunda ut.    

 

Isaksson et al. (2010) beskriver att det ofta uppstår informationsasymmetri (som behandlas i 2.2.3) 

då agenten agerar i självintresse och inte delar informationen med principalen gällande projekt, 

investeringar eller liknande och även omvänt. Detta menar Isaksson et al., (2010) leder till en 

informationsklyfta vilket kan leda till att investeringar inte blir optimala, utan snarare ineffektiva.     
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2.2.2 Intressentteorin 

Då Freeman (1984) släppte sin bok "Strategic Management: A Stakeholder Approach" brukar man 

säga att den så kallade intressentteorin etablerades. Grundtanken med teorin är att företag bör 

koncentrera sig på att anpassa strategin till fördel gentemot dess intressenter, för att skapa 

effektivisering (Freeman, 2005).   

 

Intressentteorin brukar kunna delas in i två olika delar, den etiska inriktningen och den positiva 

inriktningen. Inom den etiska (normativa) inriktningen förväntas intressenterna enligt Deegan och 

Unerman (2011) behandlas på samma sätt, ha samma rättigheter och få tillgång till likvärdig 

information oavsett ekonomiska förutsättningar, makthavande eller övrigt inflytande. Vidare 

förklarar författarna att syftet inte är att endast prioritera de intressenter som genererar störst 

finansiella återbäringar, utan att snarare skapa starka relationer till samtliga intressenter. Detta kan 

innebära vissa uppoffringar som hade kunnat bidra till större lönsamhet, men istället skapa starka 

långvariga kundrelationer och leva upp till det etiska och sociala ansvar företaget anses ha. 

Intressentteorin ser enligt Afza, Ehsan och Nazir (2015) CSR som en viktig konkurrensfördel och 

menar också att ledningen gör klokast i att se till intressenternas viljor gällande sina beslut. 

  

Den positiva inriktningen inom intressentteorin innebär enligt Deegan och Unerman (2011) att 

företaget fokuserar på att prioritera de intressenter som de anser kommer generera störst fördelar 

gentemot företaget och där samarbetena tenderar vara mest lönsamma. Vidare menar Deegan och 

Unerman (2011) att inom den positiva inriktningen kan ett framgångsrikt företag fås genom att 

uppfylla kraven hos den gruppen av intressenter med stor makt, som kan stärka organisationens rykte, 

finansiering och tillväxt. Däremot förklarar författarna att detta kan bli en fråga gällande 

investeringsmöjligheter, då minskade resurser riskerar att vara ett problem och att desto högre upp i 

hierarkin intressenterna befinner sig, desto större slagkraft har dem, men därmed ställs även betydligt 

högre krav på företaget att lyckas uppfylla intressenternas villkor och behov.  

  

Det finns även mängder av olika sorters intressenter. Clarkson (1995) anser därmed att intressenterna 

kan delas in i två olika grupper, de primära samt de sekundära intressenterna. Den primära gruppen 

definierar Clarkson (1995) som de intressenter företaget är beroende av för att över huvud taget kunna 
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fortsätta sin pågående verksamhet. Därmed måste företaget försöka uppfylla samtliga av de primära 

intressenternas behov för att vara framgångsrika ur ett långtidsperspektiv. Dessa intressenter 

innefattar bland annat aktieägare, anställda, kunder, investerare och leverantörer, men även 

regeringen och samhället utgör den primära intressegruppen. Vidare förklarar Clarkson (1995) att den 

sekundära intressegruppen inte är några företaget är i störst behov av för att överleva, men att dessa 

ändå kan påverka företagets investeringar och utveckling på andra sätt. Den sekundära 

intressegruppen utgörs framför allt av media och liknande intressenter med specifika intressen.   

 

2.3 CSR's samband med investeringseffektivitet, samband A   

 

Figur.  2 Samband A. Egen figur. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) är idag en viktig del inom de flesta företag och handlar om 

det ansvar företagen har i förhållande till resten av samhället på ett socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt plan, men utan syfte att gå med ekonomisk vinst (Dahlén & Lange, 2009). 

 

Tidigare forskning har undersökt sambandet mellan CSR och företagens lönsamhet samt CSR's 

inverkan på aktieägare och intressenter. Cheng, Ioannou, och Serafeim (2012) lyfter bland annat fram 

att företag med högre CSR-prestanda har en bättre utgångsposition och möjligheter för finansiering 
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på kapitalmarknaderna. Dhaliwal, Li, Tsang och Yang (2011) talar om att företag med hög CSR-

prestation, gärna belyser och offentliggör detta, vilket skapar en stor transparens gentemot 

intressenter. Vidare menar även Cheng et al. (2012) att transparensen som CSR-rapportering bidrar 

med, minskar risken för informativa asymmetrier mellan investerarna och företaget, vilket i sin tur 

skapar trognare aktieägare och minskar företagets risk. 

  

Även andra studier (Vanstraelen & Zarzeski, 2003; Sharfman & Fernando, 2008) visar att företag 

med CSR redovisning utför tydligare och noggrannare redovisningar vilket i sin tur ofta leder till 

större transparens och minskad risk för informationsasymmetri. Även andra fördelaktiga aspekter är 

associerade med CSR-redovisning så som högre företagsvärde (Waddock & Graves, 1997) och lägre 

kapitalbegränsningar (Cheng et al., 2014). 

 

Det är idag frivilligt i många länder för bolag att redovisa om CSR, enligt Muttakin, Khan och 

Subramaniam (2015) men trots det så lägger många bolag stora resurser på att arbeta med, och 

rapportera om CSR. Muttakin et al. (2015) menar att det delvis är de interna karaktärsdragen och 

kulturen i bolagen och dess organ som påverkar bolags rapportering för CSR. Styrelsen är det organ 

som forskningen mestadels har fokuserat på angående CSR-rapporteringen (Michelon & Parbonetti, 

2012). En förklaring till det enligt Bolagsstyrningskoden (2016) kan vara att styrelsen har en 

betydande roll i besluten som bolaget tar och hur rapporteringen för dessa sker, så också den många 

gånger frivilliga redovisningen av CSR (Ben-Amar & McIlkenny 2015). 

  

Fördelarna med CSR är många och en mängd forskare (Pedrini & Ferri 2011; Maak & Pless 2006, 

Hambrick & Chen, 2008) är överens om att företags långsiktiga förutsättningar är kopplade till i 

vilken grad de väljer att agera ansvarsfullt med respekt för samtliga intressenter och med ett 

miljömässigt perspektiv.  

 

Strategisk CSR kan enligt Carroll (2001) bidra till gott rykte och större konkurrensfördelar för företag. 

Vidare menar Carroll (2001) att detta sker när de utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska 

aspekter väljer att investera i de projekt som både genererar störst fördelar för samhället men som i 

sin tur även leder till högre prestationer och socialt värde för företaget.  

http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/full/10.1108/MF-02-2016-0042
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CSR kan ha samband med investeringseffektivitet på olika sätt.  De orsaker som påverkar 

investeringseffektiviteten är informationsasymmetri, vilket med hjälp av hög kvalitet på finansiell 

rapportering kan minskas, och även intressentteorin där det avhandlas huruvida intressenterna i 

företaget påverkar företagens investeringar. Tidigare studier (Chih, Shen & Khan, 2008) har visat att 

extra finansiell information hjälper till att minska informationsasymmetri och ger en mer exakt bild 

om företagets prestationer. Detta förklarar uppkomsten av många frivilliga rapporteringsstandarder 

som ger relevant information om företagens CSR-praxis och standardiserar deras upplysningar. I en 

studie av Chih et al. (2008) studerades förhållandet mellan CSR och informationskvalitet som 

återspeglas av earnings management, vilket enligt Healy och Wahlen (1999) är ett sätt för 

företagsledningen att manipulera redovisningen till sin egen fördel. I studien använder sig Chih et al. 

(2008) av 1 653 företag i 46 länder och resultatet visade att hög CSR-prestanda minskar earnings 

management på grund av att den finansiella rapporteringen ofta är tydligare än företag som inte har 

lika hög CSR-prestanda.  

 

Resultaten är förenliga med Cui et al. (2012) som visar ett inverterat förhållande mellan CSR-

prestanda och informationsasymmetri. Genom att undersöka om företag som uppvisar hög CSR delar 

mer transparent och tillförlitlig information till investerare kunde Cho et al. (2013) och Kim et al. 

(2012) visa starka bevis för att företag med hög CSR är mindre benägna att manipulera resultat.   

 

Dhaliwal et al. (2011) visar empiriskt att högpresterande CSR-företag avslöjar mer information om 

sina finansiella och extrafinansiella aktiviteter än företag med låg CSR-prestanda. Genom att göra 

detta kommer företag med hög CSR-prestanda sannolikt att återspegla en positiv bild om sin 

inställning till investerare och intressenter. Dhaliwal et al. (2011) konstaterar att CSR-relaterad 

information kan ersätta en del finansiell information, särskilt när det gäller att minska 

informationssymmetrin mellan företag och intressenter som är icke-finansiella intressenter.  Om 

företag med hög CSR är associerade med bättre informationskvalitet, mer öppenhet och mindre 

manipulation av resultat så bör detta enligt Dhaliwal et al. (2011) reflekteras i effektiviteten i 

företagets investering; alltså förknippas hög CSR sannolikt med investeringseffektivitet på grund av 

den låga informationsasymmetrin som bör gälla på ett sådant företag. Detta leder fram till studiens 

första hypotes.   
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H1: CSR-prestationer har ett positivt samband med investeringseffektivitet 

Sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet finner också ett konsekvent stöd i 

intressentteorin. Faktum är att Cornell och Shapiro (1987) hävdar att ett misslyckande med att möta 

intressenternas förväntningar troligtvis kommer att leda till marknadsrisker, vilket i sin tur leder till 

förlust av vinstmöjligheter för företaget. När företaget möter intressenternas underförstådda krav ökar 

företagen sin finansiella prestanda. Waddock och Graves (1997) menar att detta mer troligt beror på 

hög investeringseffektivitet. Vidare menar Waddock och Graves (1997) att investeringseffektiviteten 

sannolikt är den kanal genom vilken företag med hög CSR, som tar sina intressenters förväntningar i 

beaktande, ökar sin finansiella prestation.   

 

Nivån på resurser som på kort sikt kommer att ägnas åt CSR-aktiviteter beror främst på tillgången på 

resurser som inte behövs för andra ändamål. CSR-aktiviteter utförs enligt Barnea och Rubin (2010) 

endast om det leder till mer fördelar för företaget än kostnader. 

 

2.4 Ägarstruktur och dess påverkan på sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet, 

samband B och C     

 

Figur.  3 Samband B och C. Egen figur 
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Ägarstrukturen kan mätas utifrån ägarkoncentration, det vill säga om företaget till exempel har en 

stor majoritetsägare eller om det finns fler minoritetsägare. Enligt Fama och Jensen (1983) har olika 

ägartyper olika behov av att övervaka ledningen. Hellman (2005) menar att vid låg ägarkoncentration, 

alltså större spridning på ägarna, så tenderar övervakning att bli mer omfattande och på så vis blir 

agentkostnaderna högre. Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) menar att ägarstrukturen är en 

faktor som påverkar hållbarhetsredovisning. Tagesson et al., (2009) påstår att företag med hög 

koncentration av ägande har lägre förväntningar på sig att rapportera hållbarhet, än företag med spritt 

ägande. Detta leder då till lägre investeringar i CSR från bolag med ett koncentrerat ägande och i 

längden lägre CSR-prestation, vilket talar för samband B i figur 1. Hellman (2005) bekräftar detta 

påstående genom att förklara att företag med låg ägarkoncentration tenderar ha större förväntningar 

på sig att vara transparanta med sin CSR-redovisning än företag med ett koncentrerat ägande.  

 

Hur ägarstrukturen i företag ser ut och vilket inflytande ledare och chefer har när det kommer till 

beslutsfattanden och påverkan på intressenter och aktieägare, kan återspeglas i 

investeringseffektiviteten. Chen (2001) påstår att det finns ett positivt samband mellan stort 

ägarinflytande i företag och investeringseffektivitet, medan Firth, Fung, och Rui (2007) menar att ett 

starkt ägarinflytande inte nödvändigtvis har något inflytande alls på ett företags 

investeringseffektivitet.  

 

Demsetz och Lehns (1985) studie visade inga signifikanta samband mellan ägarkoncentration och 

företagets lönsamhet. De finner bevis för att ägarstrukturen förändras över tiden och att ett 

koncentrerat ägande inte är förknippat med bättre prestationer. Däremot finner senare studier 

(Heugens, van Essen & van Oosterhout, 2009; Dinga, Dixon & Stratling, 2009) att det finns ett 

positivt samband mellan ägarkoncentration och företagets lönsamhet. De menar att ett koncentrerat 

ägande i företag ska resultera i högre lönsamhet. En studie om den svenska marknaden mellan 1997 

och 2002 gjord på 95 börsnoterade företag visade att det fanns ett negativt samband mellan 

koncentrerat ägande och prestation (Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007). Det finns således olika 

studier som visar olika saker gällande ägarstrukturen och koncentrationen av ägande, och 

ägandestrukturen skiljer sig också åt geografiskt.   
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USA har till exempel inte samma koncentration av ägandet som i Europa, utan tenderar att ha en låg 

koncentration av ägande. Av de 179 största företagen i Frankrike och Tyskland så har mer än 80 

procent en majoritetsägare som äger mer än 25 procent av rösträtterna i företagen. Det finns dessutom 

en ensam majoritetsägare i mer än hälften av dessa bolag som kontrollerar över 50 procent av 

rösträtterna (Franks & Mayer, 1997). I Storbritannien har endast 16 procent av de 170 största bolagen 

en majoritetsägare som äger mer än 25 procent av rösträtterna och endast 6 procent av dessa företag 

har en ensam majoritetsägare. Siffrorna visar att ägarstrukturen skiljer sig åt både runt om i Europa 

och i jämförelse med USA. Detta kan vara en indikation på att företagens prestationer inte påverkas 

i stor grad av ägarkoncentrationen då det inte är fastslaget att exempelvis tyska eller franska företag 

konsekvent skulle generera varken bättre eller sämre prestationer än exempelvis amerikanska eller 

brittiska bolag trots ägarstrukturernas skillnader. Företag med låg ägarkoncentration anställer i många 

fall en ledning istället för att ägarna har ledande positioner inom företaget, enligt Pagano och Röell 

(1998). Vidare beskriver författarna att en konsekvens av detta kan bli att beslutsfattande tar lång tid 

vilket i sin tur kan innebära investeringsineffektivitet. Enligt agentteorin kan detta leda till problem, 

då ägarna och ledningen inte har samma mål och Pagano och Röell (1998) menar att detta kan leda 

till att prestationerna skiljer sig mellan låg- respektive högkoncentrerat ägarskap och anställd 

ledningsgrupp.  

 

En hög ägarkoncentration innebär att det är en eller ett fåtal ägare som äger företaget och enligt La 

Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, och Vishny (2000) har ägarna en stor påverkan när det kommer till 

företagets styrning och beslutsfattande. Li och Zhang (2010) samt Johnson och Greening (1999) 

konstaterar att en hög ägarkoncentration bidrar till en lägre CSR-prestation då ägarna tenderar agera 

i självintresse och därmed undanhålla information som inte genererar dem fördelar vid 

offentliggörande. Därmed sätts inte CSR-prestationer alltid i första hand när det kommer till vad 

ägaren väljer att investera sina resurser i. Vidare menar även Tagesson et. al (2009) att företag med 

hög koncentration vanligtvis inte har lika stor press på sig gällande CSR från aktieägare i jämförelse 

med företag där spridningen mellan ägarantalet är desto högre. Ytterligare ett argument Dam och 

Scholtens (2013) tar upp är att högre CSR-rapportering genererar högre kostnader som i sin tur leder 

till minskad vinst. Då ägarkoncentrationen är hög och företaget har färre ägare som äger fler andelar, 

drabbas ägarna i större grad vid ökade CSR-kostnader, vilket leder till att ägarna inte väljer att 

prioritera CSR. Dam och Scholtens (2013) menar att de privata fördelarna för ägarna inte överväger 

kostnaderna som investeringarna kräver. 
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När andra hypotesen formuleras är det med åtanke att företag med hög ägarkoncentration tenderar att 

agera i självintresse och således eventuellt inte fokuserar på den mest effektiva investeringen för 

företaget.  

 

H2: Sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet är negativt för företag med högt koncentrerat 

ägande.         

 

En låg ägarkoncentration förklarar Berle och Means (1932) innebär att det är många minoritetsägare 

i företaget. Det råder delade meningar huruvida en låg ägarkoncentration genererar högre eller lägre 

CSR. Kiem (1970) konstaterar bland annat att en låg ägarkoncentration bidrar till högre CSR då 

kraven på företaget blir högre och att det därmed krävs en större CSR-prestation för att skapa större 

transparens gentemot aktieägare och intressenter. Även Ullman (1985) menar att kraven på 

företagsledningen att rapportera om socialt ansvar blir större vilket gör att deras incitament till att öka 

CSR-prestationen blir desto viktigare. Det är således det som är i åtanke när studiens tredje och sista 

hypotes formuleras. 

 

H3: Sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet är positivt för sådana företag som har låg 

koncentration av ägande.   

 

En bolagsstyrning som informerar och är transparenta i arbetet är en viktig faktor för god CSR-

prestation, anser Esa och Zahari (2016). Det är informationen och transparensen som utgör grunden 

för de beslut som fattas av styrelsen, aktieägare och intressenter samt det som gör det möjligt att 

aktieägare kan ta sitt ägaransvar till fullo (ibid). Ägarstruktur, och således ägarkoncentrationen, har 

stor betydelse för bolagsstyrningen eftersom att den avgör företagsledningens incitament och genom 

det den ekonomiska effektiviteten hos de företag som de styr (Jensen & Meckling, 1976; Holderness 

2003).  Utgår man från att företagsledningen jobbar i aktieägarnas intresse, har ägarstrutkuren 

påverkan på beslutsfattande och motivation i organisationer eftersom att det i slutändan är ägarna som 

har makten över företaget, menar Jensen och Meckling (1976) samt Oh, Chang och Martynov (2011). 
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2.5 Teorin och hypoteser i sammanfattning  

CSR, ett företags sociala ansvar (Dahlén & Lange, 2009), har tidigare undersökts i förhållande till 

finansiell prestation av bland andra Cheng et al., (2012) som också har undersökt hur CSR påverkar 

intressenterna i företaget. I denna studie togs informationsasymmetri upp vilket även är en viktig 

faktor till investeringseffektivitet.  

Informationsasymmetri kan minskas med hjälp hög kvalitet på den finansiella rapporteringen, för att 

öka transparensen, menar Verdi (2006). Informationsasymmetri har även ett samband med 

agentteorin (Isaksson et al., 2010) då den teorin utgår från att delar av företaget handlar i självintresse 

och således inte alltid delger övriga inblandande om nödvändig information. Detta kan i sin tur, menar 

Verdi (2006) leda till att investeringar blir ineffektiva. Intressentteorin, å andra sidan, handlar om att 

göra intressenterna i företaget nöjda och Deegan och Unerman (2011) menar att intressenterna 

förväntas delge likvärdig information oavsett förutsättningar. Det minskar då 

informationsasymmetrin och leder till mer effektiva beslut. Över- och underinvesteringar uppstår 

enligt Verdi (2006) när beslutstagare tar dåliga beslut gällande investeringar och använder företagets 

resurser på fel sätt. Detta leder alltså i sin tur till ineffektiva investeringar.  

 

När beslut fattas i företaget spelar ägarstrukturen roll, enligt Fama och Jensen (1983). I den här studien 

mäts ägarstrukturen utifrån ägarkoncentration, det vill säga om det finns flera minoritetsägare 

(lågkoncentrerat ägande) eller en majoritetsägare (högkoncentrerat ägande). Tagesson et al. (2009) 

skriver att ett lågkoncentrerat ägande tenderar ha bättre hållbarhetsredovisning då kraven ofta är högre 

på en transparent redovisning. Vidare påstår Chen (2001) att det finns ett positivt samband mellan 

stort ägarinflytande i ett företag och investeringseffektivitet, medan Firth et al., (2007) menar att ett 

stort ägarinflytande inte behöver ha något inflytande alls på investeringseffektivitet. 

  

De hypoteser som alltså ska undersökas i den här studien, utifrån ovan nämnd teori, samband dem 

emellan, samt insamlade data är:  

H1: CSR-prestationer har ett positivt samband med investeringseffektivitet  

H2: Sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet är negativt för företag med högt koncentrerat 

ägande.       

H3: Sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet är positivt för sådana företag som har låg 

koncentration av ägande.  
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3. Metod 

 

I det tredje kapitlet förklaras studiens metod. Vi inleder med att presentera vår forskningsprocess, 

för att sedan beskriva vår empiriska metod. Denna innefattar vald datainsamlingsmetod samt 

beskrivning av population, urval och bortfall. Därefter tydliggör vi vår operationalisering som 

förklarar hur vi valt att mäta total CSR, ägarstruktur, investeringseffektivitet och våra 

kontrollvariabler. Slutligen skildras valda analysmetoder och vi diskuterar tre viktiga 

kvalitetskriterier för kvantitativ forskning. 

 

3.1 Forskningsprocessen  

Representerad litteratur angående forskningsprocessen beskriver att förloppet i majoriteten av fallen 

i forskning utgörs av flera steg. Stegantalet varierat men samtliga steg bör passeras, ett i taget. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) hävdar att den här beskrivningen av forskningsprocessen inte 

är överensstämmande i verkligheten utan mer komplicerad än så. Valt syfte, problemdiskussion och 

avgränsningar ligger till grund för vilken metod som används, vilket innebär att metodologin behöver 

anpassas efter delarna från vårt första kapitel. Ekengren och Hinnfors (2012) menar att detta är en 

förutsättning för att kunna genomföra studien.  

 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Vår forskningsfilosofi grundar sig i positivismen som förespråkar mätbarhet och att teorier testas 

utifrån logik och erfarenheter. Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver positivismen som den filosofin 

där metodologin är kvantitativ och mätbar. Bryman och Bell (2013) förklarar att acceptabel kunskap 

inom ett område finns företrädda i kunskapsteoretiska, eller epistemologiska, frågeställningar. Under 

den senaste vetenskapliga tillväxten har stort fokus riktats mot positivismen, som är modern 

kunskapsteoretisk. Begreppen logisk positivism samt logisk empirism används ofta i sammanhang 

med positivismen. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) har dessa en tydligt märkbar strävan efter 

opartiskhet och forskare av positivistiskt synsätt framhäver naturvetenskapliga metoder. Denna 

tradition leder till att syftet reflekterar en studie inriktad på ett perspektiv där forskarna ställer sig 

opartiska till studien utan att blanda in egna bedömningar och förklaringar. Istället studeras effekter 

och samband genom opartiska och neutrala observationer. Vår studie baseras på data, utan några egna 

värderingar, och vi anser därför att detta passar in på vårt arbete. Vidare nämner även Sohlberg och 
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Sohlberg (2013) att positivismen i sin tur har stort fokus på fakta samt datainsamlingar som även de 

är kopplade till den kvantitativa forskningen. Vi har strävat efter att genomföra forskningsprocessen 

objektivt, och med transparens, med avsikt att andra ska ha möjlighet att utföra samma beräkningar 

och mätningar och även få fram samma resultat. Vi anser, i kombination med vårt syfte, att vår studie 

är väl anpassad till en en positivistisk forskningsfilosofi.    

 

Positivismen är del i den kvantitativa strategin (Saunders et al., 2016; Sohlberg & Sohlberg, 2013) 

och Bryman och Bell (2013) beskriver att den bland annat kännetecknas av samband och mätning. 

Detta anser vi utmärker vår studie då syftet är att undersöka samband mellan ägarstruktur, CSR och 

investeringseffektivitet med hjälp av mätningar. Dessa strategier är ofta baserade på deduktiva 

antaganden och analyserar därmed även vilka konsekvenser som tänks uppstå vid olika 

konstruktioner (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

    

3.1.2 Forskningsansats 

Forskningsansatsen som vi använder oss av går under termen deduktivism. Bryman och Bell (2013,) 

förklarar bland annat att syftet med studier inom deduktivismen är att studera ställda hypoteser och 

finna lagmässiga förklaringar, vilket målet med denna studie är. Bryman och Bell (2013) beskriver 

den deduktiva processen och förhållandet mellan teorin och forskningen utifrån sex punkter. Dessa 

innefattar teori, hypoteser, datainsamling, resultat, hypoteserna bekräftas eller förkastas och slutligen 

omformulering av teorin. Även Eriksson och Hultman (2014) talar om den hypotetiskt-deduktiva 

metoden som grundar sig i deduktiva slutledningar från teorier som i sin tur utformas till hypoteser 

som är möjliga att pröva (Patel & Davidson, 2011). I och med detta sker en förening mellan empiri 

och logik som är en av grunderna i den deduktiva ansatsen (Thurén, 2007). Utifrån tidigare forskning 

med koppling till befintliga teorier har de ställda hypoteserna i vår studie växt fram, med syfte att 

utveckla och hitta nya teori- och forskningssamband.   

 

 

Figur.  4 Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013) 
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Vi anser att det blir fördelaktigt för oss att använda oss av redan insamlade data då vi använder oss 

av deduktiva vetenskaper som matematik (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi jämför variabler och mät-

tal med hjälp av statistiska formler och analyser varför sekundärdata blev ett naturligt val för att spara 

tid och resurser. Vi anser att det blir lättare att skapa förståelse för vårt syfte genom det.    

 

3.1.3 Forskningsstrategi 

Vi kommer att titta på oberoende (orsak) och beroende (effekt) variabler för att kunna beskriva 

förhållandet mellan dessa, i enlighet med vad Sohlberg och Sohlberg (2013) skriver är viktigt inom 

den kvantitativa traditionen. Kvantitativa undersökningar karakteriseras även, enligt Bryman och Bell 

(2013), som forskning där fokus på ett deduktivt samband till teorin eftersträvas, samt med inriktning 

på det logiska och mätbara. 

 

Inom den kvantitativa forskningen där mätning sker utifrån olika variabler och dess samband, vilket 

är den huvudsakliga metoden vi kommer använda oss av, finns det enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2014) en stark strävan mot intersubjektiva beskrivningar. Intersubjektiviteten innebär att det inte ska 

spela någon roll vilken forskare det är som utför studien utan beskrivningarna ska ändå vara 

densamma. Sohlberg och Sohlberg (2014) menar vidare att intersubjektiviteten således blir ett krav 

för att hypoteserna ska ses som underbyggda med sammanräknade empiriska data. Vi kommer 

använda oss av ett brett dataunderlag med statistik från en mängd olika företag under en tio-årsperiod, 

där vi undersöker ett flertal variabler med koppling till CSR, ägarstrukturer samt 

investeringseffektivitet. Det finns även en mindre risk för personliga vinklingar då underlaget är brett 

och väl genomarbetat med hänsyn till felaktiga mätningar som kan uppstå. När studien baseras på en 

bakomliggande teoretisk referensram, minskas även risken (Bryman & Bell, 2013), vilket är något vi 

strävar efter i vår undersökning.   

 

3.1.4 Forskningsdesign 

I studien kommer vi använda oss av en longitudinell design som innebär att urvalet studeras vid flera 

olika tillfällen och i vårt fall under en tidsperiod på tio år mellan år 2007 och 2016.  Enligt Bryman 

och Bell (2013) ger en longitudinell design vetskap gällande tidsperspektivet mellan variabler, vilket 

även gör det lättare att dra kausala slutsatser (Djurfeldt & Barmark, 2009). Bryman och Bell (2013) 

menar dock att en longitudinell design sällan används inom företagsekonomisk forskning på grund 
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av de höga kostnaderna och tidsåtgången som genereras. Vi undviker detta problem då vi i studien 

kommer använda oss av sekundärdata taget från databasen Thomson Reuters Datastream.  

 

Vid studier som utförs under en kortare period, med begränsad tid, menar Bryman och Bell (2013) 

att sekundäranalys av redan insamlade data är att föredra och nämner examensarbete som ett exempel. 

Med vår studie vill vi förklara olika fenomen, vilket Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver som 

vetenskapens uppgift inom den positivistiska traditionen. Det blir lättare att skapa förståelse för vårt 

syfte genom att använda oss av deduktiva vetenskaper när vi jämför variabler med hjälp av statistiska 

formler och analyser av redan insamlade data (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

    

3.2 Empirisk metod  

I metodologins första del har vi generellt presenterat vår forskningsprocess. Fortsättningsvis ska vi 

förklara den praktiska metoden och detaljer. Bryman och Bell (2013) förklarar att empirin är det 

resultat som erhållits från datamaterialet, vilket möter de olika analytiska verktygen. I nedanstående 

delar av metodkapitlet tydliggör vi vår empiri.  

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod  

I studien har vi använt oss av sekundärdata. Det teoretiska underlaget är baserat på relevant litteratur 

inom ämnet i form av böcker samt vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna är främst 

hämtade från databaser som Retriever, Emerald samt Google Scholar och även återkommande 

refererade artiklar som är relevanta inom ämnet. Vi har sökt på nyckelbegrepp så som "CSR", 

"investment efficiency", "boardstructure", "ownership" samt "ESG". Eriksson och Hultman (2014) 

påpekar att det är ytterst viktigt med ett kritiskt förhållningssätt när det kommer till 

informationssökning och det teoretiska underlaget. Vid val av artiklar har vi främst försökt att 

använda oss av de som har en hög ranking i Association of Business Schools (ABS). Genomgående 

har vårt mål varit att hitta artiklar med en ranking på minst 3. Vissa artiklar med lägre ranking 

förekommer, men dessa har vi även ansett haft en betydande koppling till vår studie med relevant 

information gällande det teoretiska underlaget. Vi har även främst sökt artiklar som genomgått en 

granskning av andra forskare, så kallade peer reviewed. Enligt Bryman och Bell (2013) blir dessa 

artiklar inte publicerade förrän experter anser att de uppfyller alla uppsatta krav och därmed håller 

hög kvalitet. Dataunderlaget är som tidigare nämnt hämtat från databasen Thomson Reuters 
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Datastream, som givit oss ett stort underlag samt besparing av resurser och tid. Det har givit oss 

möjlighet till tidseffektivisering och vi har därmed kunnat fokusera på teoriunderlaget samt att 

analysera dataunderlaget i större utsträckning än om vi använt oss av primärdata (Saunders et.al, 

2016). 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver begränsningarna med att använda sig av sekundärdata. De menar 

bland annat att forskaren inte är bekant med materialet då denne själv inte samlat in det, vilket leder 

till att forskaren måste sätta sig in i materialet på ett annat sätt än om denne vore den primära 

insamlaren. Även kvaliteten är svår att fastställa och därmed krävs en genomgående analys av 

underlaget och dess pålitlighet. Med vetskap om detta har vi som tidigare nämnt tagit hänsyn till vissa 

kvalitetskriterier i och med det teoretiska underlaget, samt dataunderlaget. Därmed har vi i största 

möjliga mån försökt minimera dessa risker som finns när det kommer till sekundärdata och istället 

fokuserat på de möjligheter som sekundärdata bidrar till. 

   

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall    

Inom kvantitativa studier är en viktig del att kunna generalisera, vilket innebär att studiens 

undersökning även ska kunna användas på andra grupper och situationer som inte ingår i denna studie 

(Bryman & Bell, 2013). Saunders et. al (2016) menar att sekundärdata från statistik som utgår ifrån 

en stor population är mer representativt för en generaliserbar undersökning. Vi har i studien utgått 

ifrån en stor population för att kunna testa våra hypoteser på ett sätt som genererar ett trovärdigt 

resultat på något som anses som ett representativt urval. 

    

Från Thomson Reuters Datastream har data tagits ut från en lista över europeiska bolag exklusive 

Storbritannien och Irland. Vi har använt variabler som mäter CSR, investeringseffektivitet samt 

ägarstruktur (se avsnitt 3.3) under perioden 2007 till och med 2016. Vi har begränsat underlaget till 

företag som endast använder sig av euro som valuta för att få ett mer enhetligt resultat och därmed 

minska risken för felaktiga valutaomvandlingar. Det har dessutom tidigare utförts liknande studier i 

USA (Barnea & Rubin, 2010) varför vi ansåg att Euro-företag var ett bra val.  I vårt beslut att välja 

europeiska företag fanns också de argument vi lyfte i problematiseringen med, där bland annat 

redovisningsreglerna är annorlunda mellan kontinenterna. 
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I första steget fanns 681 företag med på listan över företag i Thomson Reuters Datastream. Vi började 

med att manuellt rensa bort företag som inte hade euro som valuta, då fanns 427 företag kvar. Efter 

det rensade vi bort alla företag som saknade värde för variabeln ESG för något av åren 2007–2016 

och då fanns 280 företag kvar. Slutligen rensade vi bort de företag som saknade värde för någon av 

våra andra variabler och det lämnade oss med ett urval på 227 företag med fullständiga data för åren 

2007–2016. Företag som inte har fullständiga data har vi sorterat bort enligt tabell 1 nedan. Thomson 

Reuters Datastream uppdateras med ESG-betyg och annan finansiell information en gång per år i 

samband med att företagen redovisar sin information. Då data endast uppdateras en gång per år så 

saknas stora delar av data från år 2017 varför vi har valt att inte ta med det året i vårt underlag. 

 

Data Period Antal företag kvar 

Publika bolag Europa exkl. Irland och 

Storbritannien 

2007-2016 681 

Företag som redovisar i euro 2007-2016 427 

Företag som har fullständiga ESG-betyg 2007-2016 280 

Företag som har fullständig data under 

tidsperioden 

2007-2016 227 

Tabell 1. Studiens urval och bortfall 

 

Ett multibegrepp som är viktigt att framföra i en studie är enligt Biemer och Lyberg (2003) kvalitet. 

Författarna beskriver att det finns många olika sätt att mäta denna på. Vi har valt att genomföra en 

bortfallsanalys i vår undersökning, vilket Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver är ett viktigt 

verktyg för att verifiera att urvalet inte är snedvridet. Genom en sådan analys kan forskaren 

kontrollera snedvridenheten då det överskådligt går att studera variablernas fördelning och att 

fördelning av stickprovet bör likna fördelningen i populationen i högsta möjliga grad. 

Generaliseringsproblem kan uppstå om fördelningen inte är jämlik. För att göra möjligt för en 

generalisering av resultatet har vi utfört en bortfallsanalys för våra valda sektorer vilket visas i 

tabellerna nedan.  

 

Fördelningen på urvalet stämmer på i flera branscher överens med fördelningen för populationen. 

Sektorerna olja, råvaror, dagligvaror, industri, hälsovård, telekommunikation, kraftförsörjning och 

teknologi visar samtliga ett urval som reflekterar den totala populationen inom en gräns på fem 

procentenheter. Konsumenttjänster skiljer sig med sex procentenheter vilket vi anser är godtagbart 
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med tanke på populationens storlek. Sektorn som skiljer sig mest mellan population och urval är 

finanssektorn som har en differens på 15 procentenheter. För resultat inom denna sektor kan vi 

därmed inte dra betydliga slutsatser och vi inser att detta kan ha konsekvenser för generaliseringen.  

 

 

Figur.  5 Bortfallsanalys som stapeldiagram 

 

Sektor Population Urval  

Olja 6% 7% 

Råvaror 7% 7% 

Industri 21% 25% 

Dagligvaror 11% 12% 

Hälsovård 7% 6% 

Konsumenttjänster 10% 16% 

Telekommunikation 4% 4% 

Kraftförsörjning 5% 7% 

Finans 24% 9% 

Teknologi 5% 7% 

TOTALT 100% 100% 

Tabell 2. Bortfallsanalys förtydligande med procentandel 
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3.3 Operationalisering   

Operationalisering är en viktig del inom den kvantitativa forskningsmetoden och handlar enligt 

Saunders et al. (2016) om att förklara de begrepp och variabler studien använder sig av. Det krävs 

både teoretiska definitioner för att förklara begreppen som används inom den teoretiska 

referensramen, men även en operationell definition som förklarar det som ska mätas och hur 

mätningarna kommer gå till. Eliasson (2010) nämner även att de förklaringar som används bör vara 

tydliga och konkreta så även de som inte är pålästa inom det specifika ämnet ska ha möjlighet att 

förstå hur mätningarna går till, samt det bakomliggande teoriunderlaget. 

  

Syftet med vår studie är att undersöka sambandet mellan ägarstrukturer, CSR samt 

investeringseffektivitet. Vi kommer förklara var och en av de bakomliggande variablerna som studien 

baseras på och hur vi valt att mäta dessa. Detta för att skapa en bred förståelse och ett tydligare 

samband mellan teorin och mätningarna. Sohlberg och Sohlberg (2013) framhäver bland annat denna 

betydelse av att genomgående diskutera de olika variablerna och dess sammanhang i och med 

operationaliseringen.  

 

3.3.1 Mätning av den oberoende variabeln CSR 

För att mäta variabeln CSR har vi utgått från Thomson Reuters ESG-index då detta mäter prestationen 

inom miljö, social- och bolagsstyrning hos företag, samt är en av de mest omfattande ESG-

databaserna i världen (Thomson Reuters ESG Scores, 2017). ESG-betyget är därmed ett omfattande 

mått gällande prestationen inom CSR, då det berör dessa tre huvudsakliga dimensioner. ESG-betyget 

Thomson Reuters använder sig av är baserat på en tydlig modell, vilket bidrar till objektivitet samt 

transparens. Thomson Reuters mäter ESG utifrån tre olika dimensioner där varje dimension innefattar 

flera olika delar.  Dessa illustreras i bild nr 1.  
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Figur.  6 Thomson Reuters ESG-score for public companies 2017 

 

De olika variablerna tilldelas sedan ett ESG-betyg på en skala mellan 0-1, och utifrån denna skala ett 

bokstavsbetyg mellan D- till A+, allt baserat utifrån totalt 400 olika mätvärden. Omfördelningen 

mellan skalan och betyget illustreras i tabell 3.  

 

Tabell 3. Thomson Reuters ESG-score 2017 (Thomson Reuters, 2017) 

 

De tre dimensionerna som ESG-score utgår från och som vi kommer använda oss av i studien är 

miljödimensionen (ENVSCORE), företagsstyrningsdimensionen (CGVSCORE), samt 
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socialdimensionen (SOCSCORE). Dessa tillsammans utgör i sin tur det totala ESG-värdet (ESG), 

vilket är ett övergripande värde av de tre dimensionerna.  

 

Miljödimensionen beskrivs enligt Thomson Reuters (2017) som den dimension där miljömässiga 

aspekter tas hänsyn till, bland annat när det kommer till ekosystemet, luft- och vattenföroreningar. 

Detta speglar alltså hur företag väljer att agera ur ett hållbarhetsmässigt perspektiv och utifrån en 

långsiktig plan.  

 

Företagsstyrningsdimensionen mäts utifrån ledningens sammansättning och agerande för att skapa ett 

långsiktigt hållbart ägande (Thomson Reuters, 2017). Här handlar det även om hur processer utformas 

och genomförs samt integrationer mellan olika ägare och avdelningar inom företaget.  

 

Den tredje dimensionen som Thomson Reuter (2017) benämner som socialdimensionen, handlar om 

företagets rykte och förmåga att skapa hållbara kundrelationer och värdefulla kontakter med 

intressenter. Detta är även en viktig del för att ha möjlighet att skapa ett långsiktigt och stabilt ägande.     

 

Vi har valt Thomson Reuters ESG-score för att underlaget med dess dimensioner är omfattande och 

tar upp de relevanta delarna som berör CSR. Underlaget bidrar även till objektivitet och genom att 

tydliggöra de olika delarna är vårt mål att också skapa en större transparens. I vår studie kommer vi 

att använda oss av ESG Total, som alltså är ett övergripande värde av dessa tre dimensioner. Vi anser 

att det väl visar vilket betyg företaget har i ESG och passar bra till vår studie som undersöker CSR 

som total och inte dess tre olika dimensioner del för del.  

 

3.3.2 Den beroende variabeln investeringseffektivitet 

Gomariz och Ballesta (2014) definierar investeringseffektiviteten som företagets förmåga att 

investera i alla projekt som genererar ett positivt nuvärde. Biddle et al., (2009) och Chen et al., (2011) 

presenterar en modell som förutser den normala investeringsnivån. De uppskattar sedan avvikelsen 

från den förväntade optimala investeringen för att bedöma ineffektivitetsgraden. I båda studierna 

uppskattas investeringsnivån det följande året som en funktion av tillväxtmöjligheterna under 

innevarande år mätt av försäljningsutveckling enligt följande formel: 
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖, 𝑡 =  β0 +  β1 Tobins Q i, t − 1 +  ɛ I, t 

Formel 1. Investering 

 

Där investering i, t är den totala investeringen i företag I i år t, definierad som nettoförsäljningen av 

materiella och immateriella tillgångar dividerat med föregående års totala tillgångar. Tobins Q 

beräknar företagets finansiella begränsningar och beräknas genom företagets marknadsvärde samt 

bokförda värde dividerat med företagets totala tillgångar. Summan resulterar i ett så kallat Q-värde 

där investeringarna anses som lönsamma om värdet hamnar någon stans mellan 0 och 1. Investeringar 

anses inte som lönsamma om värdet överstiger 1 (Bolton, Chen & Wang, 2011). Tobins Q är uträknat 

enligt formel: 

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄 =
[Marknadsvärdet på eget kapital +  bokfört värde på skulder]

Totala tillgångar
 

Formel 2. Tobins Q 

 

Resultatet från regressionsmodellen avspeglar avvikelsen från den förväntade investeringsnivån. Ett 

värde nära 1 visar en hög effektivitetsnivå, medan ett värde långt ifrån 1 indikerar en låg effektivitet, 

enligt Bolton et al. (2011). Ett värde högre än 1 betyder att företaget investerar på en högre nivå än 

förväntat enligt tillväxtmöjligheterna (mätt av försäljningsutveckling). Detta representerar det så 

kallade överinvesteringsfenomenet. Ett värde under 1 i sin tur tyder på att den reala investeringen är 

lägre än den förväntade investeringsnivån, vilket representerar underinvesteringsscenariot.  

 

3.3.3 Den oberoende variabeln ägarstruktur  

I vår studie mäter vi ägarstrukturen utifrån lågkoncentrerat eller högkoncentrerat ägande, i likhet med 

en studie utförd för brittiska bolag utförd av Goergen och Renneboog (2001). Ett lågkoncentrerat 

ägande innebär att det finns flera ägare medan ett högkoncentrerat ägande betyder att det finns färre 

ägare som kan påverka besluten. I nedanstående avsnitt beskriver vi tydligt hur vi mäter 

ägarstrukturen.  
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3.3.3.1 Shareholder rights/ownership 

Ägarstrukturen mäter vi utifrån variabeln "Shareholder rights/ownership", som visar om det finns 

ägare som ensamma har så pass stor röstmakt att den kan påverka beslut som företaget ska ta.  Vi 

valde den här variabeln för ägarstrukturen då vi anser att den visar om det finns ensamma ägare, 

högkoncentrerat ägande, som kan påverka besluten. Om det inte existerar ensamma ägare som kan 

påverka besluten så anser vi att det är mer demokratiskt och alltså ett lågkoncentrerat ägande där 

röstningar för beslut blir av större vikt.   

 

3.3.4 Kontrollvariabler 

Vi har inkluderat flera kontrollvariabler för att bättre isolera effekten av de eventuella sambanden. 

Dessa kontrollvariabler förbättrar jämförbarheten med tidigare studier och minskar risken för att 

korrelationen är en funktion av utomstående variabler (Martínez-Ferrero, Banerjee & García-

Sánchez, 2016).  

 

3.3.4.1 Tangibility 

Tangibility mäts som förhållandet mellan materiella anläggningstillgångar och totala tillgångar. De 

materiella tillgångarna som inkluderas i beräkningen av "Tangibility" kan bland andra vara kontanter, 

råvaror, fastigheter och personlig egendom. Även mer abstrakta tillgångar som till exempel 

kundfordringar hör till denna typ av resurser då de inom redovisningssyfte räknas till en materiell 

tillgång. Därmed är det viktigt att ta hänsyn till även dessa tillgångar vid mätning av 

investeringseffektiviteten, varför har vi valt att använda måttet som en av våra kontrollvariabler. Detta 

för att undvika felmätningar och felaktigheter när det kommer till korrelationen mellan variablerna 

som vi valt att mäta.    

𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 3. Tangibility 

 

3.3.4.2 Return on asset (ROA) 

 Return on asset (ROA) är ett mått som talar om hur många procent per investerad krona som 

genererar vinst för företaget. ROA är ett mått som ofta används när det kommer till 

prestationsmätning (Jung, 2008) eftersom beräkningen utgår från företagets samtliga tillgångar och 

därmed visar på hur väl de innevarande tillgångarna utnyttjas. Carlson (2014) påpekar att ROA är ett 
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av de nyckeltal som är viktigt när man vill få en bättre bild av ett företags finansiella status eller 

aktievärdering. Därmed använder vi måttet som en av våra kontrollvariabler för att få ett trovärdigare 

resultat vid prövning av sambanden, då talet är en viktig del i mätningen av investeringseffektiviteten. 

     

𝑅𝑂𝐴 =
𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
  

                       Formel 4. Return on Asset (ROA) 

 

3.3.4.3 Hävstångseffekt (Leverage)    

Företag med högre hävstångseffekt betalar mer ränta och är mindre benägna att få ytterligare 

finansiering via lån, vilka båda begränsar företags förmåga att investera. Dessutom har 

skuldinnehavare en övervakningsroll för att undvika ineffektiva investeringar (Jensen, 1986). Vi har 

valt att ta med denna variabel som kontrollvariabel eftersom den kan påverka investeringar. 

 

Hävstångseffekten mäts som förhållandet mellan bokfört värde av totala skulder och skulderna 

dividerat med bokfört värde av totala tillgångar. Hävstångseffekten är ett mått som mäter 

skuldsättningsgraden hos ett företag genom följande formel: 

  

𝐻ä𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 =  
[bokfört värde av totala skulder –  skulder]

𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 5. Hävstångseffekten (Leverage) 

                                                         

3.3.4.4 Market to Book 

Market to Book beräknas genom marknadsvärdet av tillgångar dividerat med det bokförda värdet av 

tillgångarna. Formeln mäter marknadsvärdet för ett företag i förhållande till bokförningsvärdet, detta 

i syfte att fånga företagets tillväxtmöjligheter. Bokfört värde gör däremot ingen uppskattning av hur 

väl bolaget använder sina tillgångar för att driva vinst och tar inte hänsyn till intäktstillväxt eller några 

av de andra parametrar som tar hänsyn till framtida resultat. 
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Säkerhetsanalytiker och investerare ser vanligtvis på Market to Book som en indikator på företagets 

värde. Bokfört värde kan således vara ett dåligt mått på företagets värde då inkomsttillväxten inte tas 

hänsyn till och vissa tillgångar så som immateriella tillgångar inte ingår i det bokförda värdet och 

därmed inte heller i den ekvationen. Detta kan på grund av det vara ett problem för de företag som 

har en större andel immateriella tillgångar, då summan av formeln tenderar att bli missvisande. Trots 

dessa begränsningar kan en jämförelse mellan marknaden och bokföringen av företag inom samma 

bransch och marknadssektor ge viktiga insikter på hur marknaden bedömer ett företag jämfört med 

sina konkurrenter. Vi har därmed valt Market to Book som en av våra kontrollvariabler då detta kan 

påverka sambandet mellan variablerna och således har en inverkan på investeringseffektiviteten. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 =
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 6. Market to Book 

 

3.3.4.5 Board structure- Independent board members  

Den här variabeln visar hur stor procentuell andel av styrelsen som är oberoende till bolaget och 

bolagsledningen. Anledningen till att ha oberoende medlemmar i styrelsen är enligt Johanson och 

Östergren (2010) att de inte ska influeras av viljor i företaget utan agera oberoende och objektivt. 

Även Adams, Almeida och Ferreira (2005) påpekar att det är viktigt att kontrollera graden av 

oberoende styrelsemedlemmar för att beroende styrelsemedlemmar kan använda sin plats i styrelsen 

för sin egen agenda. Vi anser att det kan påverka beslut som företaget ska ta om det inte finns en 

majoritet av oberoende styrelsemedlemmar, varför vi har valt att använda board structure- 

Independent board members som kontrollvariabel. 

  

3.3.4.6 Storlek  

Amran och Ooi (2014) beskriver att CSR-redovisningen ökat betydligt de senaste åren men att mindre 

och medelstora företag fortfarande har en mycket begränsad hållbarhetsredovisning, varför vi valt att 

ta med storlek som en kontrollvariabel i vår studie. Storleken på ett företag tycks också enligt Seo, 

Kim och Park (2015) vara nära relaterat med CSR och investeringar hos företaget. Storleken är en 

viktig faktor som avgör lönsamhet och företagsvärde. Seo et al. (2015) menar att stora företag besitter 

mer resurser att utnyttja och således har de större möjlighet att investera i CSR. 
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I Seo et al., (2015) studie använder de total assets som variabel för företagsstorlek (se även Nelling 

& Webb, 2009, Jang & Choi, 2010) men vi har valt att, liksom Benlemih och Bitar (2015) logaritmera 

total assets för att få mer hanterbara siffror. Formeln för storlek är alltså följande:  

 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = ln (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 

Formel 7. Storlek 

 

3.3.4.7 Sektor 

Som en binär variabel (Djurfeldt & Barmark, 2009) kommer sektor, eller bransch, verka i våra 

regressionsanalyser som dummyvariabel. Detta gör enligt Andersson, Jorner och Ågren (2007) att en 

kvalitativ variabel går att kvantifiera vilket leder till att den kvalitativa variabeln blir användbar i våra 

analyser. När vi delat in sektorerna har vi använt oss av Industry Classification Benchmark (ICB), 

där företagen delas in i tio sektorer, vilket redovisas i tabellen nedan.  

 

ICB Sektornamn Antal 

företag 

Andel  

Olja 17 7% 

Råvaror 15 7% 

Industri 57 25% 

Dagligvaror 27 12% 

Hälsovård 13 6% 

Konsumenttjänster 36 16% 

Telekommunikation 9 4% 

Kraftförsörjning 17 7% 

Finans 20 9% 

Teknologi 16 7% 

Totalt 227 100% 

 
Tabell 4. Studiens fördelning i sektorer enligt ICB 
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Tabell 5. Beskrivning av studiens samtliga variabler 

 

3.3.4.8 Sammanfattning av samtliga variabler 

 

Här visas en sammanfattande tabell över samtliga variabler för att få en övergripande bild av vad de 

står för och hur de används i studien. 

 

 

 

 

3.4 Studiens analysmetoder 

I det här avsnittet redogör vi för de analysmetoder som använts för att göra det möjligt att analysera 

sambandet mellan CSR, ägarstruktur och investeringseffektivitet. Inledningsvis har en univariat 

analys utförts för att få kännedom om variablernas fördelning, medelvärde, median och spridning 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Därefter görs bivariata analyser med Pearsons 

korrelationstest, följt av multipla regressionsanalyser (MRA) De två felkällorna som vanligen kan 

uppstå i regressioner, multikollinearitet och heteroskedasticitet (Djurfeldt & Barmark, 2009) har vi 

även kontrollerat och dessa förklaras ytterligare i avsnitt 3.4.3.   
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De statistiska analyserna i studien har utförts med hjälp av Statistical Package for the Social Science 

(SPSS).  Bryman och Bell (2013) beskriver SPSS som en av de mest använda mjukvarorna vid 

kvantitativa analyser. Djurfeldt och Barmark (2009) menar att detta främst beror på programmets 

förmåga att hantera den långa datastrukturen vilket är anledningen till att vi anser att detta program 

är användbart och passande till studiens multipla regressionsanalyser.   

 

3.4.1 Beskrivande statistik  

Den första fasen av studiens analyser utförs med univariat analys, vilken syftar till att belysa olika 

relationer och samband mellan variablerna. I denna fas analyseras alltså endast en variabel (Bryman 

& Bell, 2013). För att genomföra detta analyseras variabelns medelvärde, standardavvikelse, 

minimum- och maximumvärde för variablerna beräknas.  

 

Enligt Wahlgren (2012) är medelvärde det vanligaste måttet för att beräkna genomsnittet i 

kvantitativa data. Medelvärdet beräknas genom att lägga ihop all data i en fördelning och sedan 

divideras med totalt antal värden i fördelningen, enligt Bryman och Bell (2013). Nedanstående formel 

har använts, i enlighet med De Veaux, Velleman och Bock (2012): 

 

Formel 8. Medelvärde 

 

För att kontrollera spridningen på studiens data granskar vi minimum- och maximumvärde, som 

enligt Wahlgren (2012) är ett enkelt första steg att se extremvärdena av studiens data. I den 

beskrivande analysen har även standardavvikelse beräknats, vilket är ett vanligt använt 

spridningsmått och används för att beräkna den genomsnittliga förändringen runt medelvärdet 

(Bryman & Bell, 2013). Vi har använt nedanstående uträkning från De Veaux et al., (2012) för 

standardavvikelsen: 
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Formel 9. Standardavvikelse 

 

3.4.2 Pearsons korrelationstest 

Den mest välkända och vanligaste formen att beräkna korrelationen är Pearsons korrelationstest, 

enligt Djurfeldt och Barmark (2009). Vidare beskriver de att korrelationen i testet beräknas som 

kovariansen mellan de två variablerna dividerat med de båda variablernas standardavvikelse. 

Pearsons korrelationstest är användbar i diskussionen om felkällor då en matris skapas över 

variablerna för modellen som då synliggör multikollinearitet. Djurfeldt och Barmark (2009) förklarar 

att denna typ av matris kallas för korrelationsmatris och skapas för att hjälpa till att upptäcka 

korrelationer mellan olika variabler i analysen. Med hjälp av SPSS har vi utifrån ett dubbelsidigt t-

test och signifikansnivå på .05 utfört Pearsons korrelationstest.  Vi har skapat en korrelationsmatris 

utifrån detta test vilket presenteras och diskuteras i studiens resultatkapitel (4.2).  

 

 

Tabell 6. Tolkning av korrelationskoefficienten 

 

3.4.3 Felkällor 

Enligt Djurmark och Barmark (2009) samt Wahlgren (2012) kan det vid regressionsanalyser 

förekomma ett flertal felkällor. Dessa bör granskas och verifieras för att höja resultatets trovärdighet 

och kvaliteten på studien. I den här studien har vi kontrollerat felkällorna heteroskedasticitet och 

multikollinearitet vilka förklaras kortfattat i följande delrubriker.  
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3.4.3.1 Multikollinearitet  

Vid analys av regressioner är det enligt Wahlgren (2012) viktigt att tänka på om oberoende variabler 

verkligen är oberoende av varandra. Multikollinearitet är resultatet av starkt korrelerade, förklarande 

variabler vilket gör modellens tillförlitlighet låg, menar Brooks (2008). Detta fenomen kan göra det 

svårare att göra de oberoende variablernas bidrag till den beroende variabelns varians synliga. Brooks 

(2008) förklarar att en tumregel är att undvika oberoende variabler som korrelerar med +/- 0.8 eller 

mer och detta undersökte vi genom att ställa upp korrelogram och studera korrelationsmatrisen som 

återfinns i resultatet (4.2). Vi har även i SPSS tagit fram tolerans- och VIF-värden (Variance Inflation 

factors), och enligt Djurfeldt och Barmark (2009) bör toleransvärdet för variablerna överstiga 0,5 och 

VIF-värdet bör inte överstiga 2,5, tabellen och analysen av detta presenteras i resultatdelen (4.2.1).   

 

3.4.3.2 Heteroskedasticitet  

När variablerna som valts att undersökas är snedfördelade kallas det för heteroskedasticitet, vilket 

enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är en frekvent problematik i regressionsanalyser. Detta problem 

brukar framträda i ett spridningsdiagram genom att en trattliknande form skapas av observationerna 

(De Veaux et al., 2012). Outliers är en anledning till varför heteroskedasticitet uppstår. I SPSS har vi 

kontrollerat för dessa outliers samt kontrollerat formen på spridningsdiagrammen. Resultatet från 

detta presenteras i avsnitt 4.2.1. 

    

3.5 Kvalitetskriterier  

Begreppen reliabilitet och validitet har betydande relevans för kvaliteten i en undersökning, menar 

Saunders et al. (2016) och Eliasson (2010).  Bryman och Bell (2013) menar att de två redan nämnda 

begreppen är av väsentlighet för forskningskvalitet, men lägger också till replikerbarhet som en viktig 

del i kvalitetsbedömningen. Dessa tre uppfattningar är alltså ledande för att kontrollera och diskutera 

kvaliteten i en kvantitativ företagsekonomisk studie. Vi kommer således att diskutera vår studies 

kvalitet med dessa tre begrepp som utgångspunkt.  

 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en studie beskrivs enligt Bryman och Bell (2013) som hur pålitliga studiens mått och 

beräkningar egentligen är och det finns bland annat två olika faktorer som är avgörande huruvida 

studien är reliabel. Dessa faktorer är enligt Bryman och Bell (2013) stabiliteten och den interna 
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reliabiliteten. Stabiliteten avgörs bland annat om måttet och resultatet av dataunderlaget anses stabilt 

över tid och att resultatet därmed beräknas visa liknande tendenser åren framöver. Dataunderlaget i 

vår studie har ett tidsomfång på tio år och vi har därmed möjlighet att se eventuella förändringar under 

en tio-årsperiod. I jämförelse med exempelvis tvärsnittsdata där undersökningen endast omfattar 

mätningar vid ett tillfälle kan en longitudinell studie som vi utfört anses vara relativt stabil ur ett 

tidsperspektiv. Däremot är det omöjligt att förutspå framtiden och samband kan vara föränderliga 

över tid, vilket gör det svårt att bekräfta stabiliteten. Bryman och Bell (2013) menar däremot att 

longitudinella undersökningar ofta har i syfte att identifiera dessa tidsmässiga förändringar. 

  

Den interna reliabiliteten bedöms bland annat genom att undersöka om indikatorerna som används i 

studien är relaterade till varandra och går att mäta utifrån samma perspektiv (Bryman & Bell, 2013). 

Då vårt dataunderlag är hämtat från Thomson Reuters Datastream är variablerna vi använt oss av och 

dess dimensioner densamma. Vi har även tagit hänsyn till tidigare forskares dimensioner gällande 

samma variabler, för att få en bra intern reliabilitet.  

 

Eliasson (2010) menar att studien anses hålla en hög reliabilitet om resultatet skulle vara densamma 

om andra forskare skulle utföra samma mätningar vid ett annat tillfälle. Med hänsyn till tidigare 

nämnda punkter gällande stabiliteten och den interna reliabiliteten anser vi att studien håller en 

relativt hög nivå när det kommer till reliabilitet.   

 

3.5.2 Validitet 

Validitet handlar enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) om huruvida beräkningarna mäter det som 

faktiskt ska mätas. Att studien håller en hög tillförlitlighet gällande resultatet och utförs med rätt mått 

samt generaliserbarhet (Saunders et al., 2016). Bryman och Bell (2013) benämner bland annat 

validiteten som det viktigaste kriteriet inom forskningen. Studiens validitet är delvis baserad på hur 

operationaliseringen utförts (Yin, 2007). Vi har i operationaliseringen tagit upp var och en av 

variablerna som studien syftar att utgå ifrån och valt att förklara dessa både utifrån ett teoretiskt 

perspektiv med en teoretisk bakgrund, samt hur beräkningarna utförts. Vi har även diskuterat samtliga 

kontrollvariabler för att höja studiens tillförlitlighet ytterligare. Då vår studie baseras på en deduktiv 

forskningsansats och syftet är att mäta ställda hypoteser, krävs det förtydliganden av begreppen samt 

hur dessa är beräknade. Bryman och Bell (2013) konkretiserar bland annat att inom den hypotetisk-
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deduktiva forskningsansatsen är det ytterst angeläget att benämna begreppsvaliditeten, det vill säga 

hur mätningen av de aktuella begreppen sker. Vi anser att vi varit tydliga med hur mätningen i 

begreppen sker i vår operationalisering, för att göra det enkelt för andra forskare att utföra en liknande 

studie. 

  

Även den interna validiteten är viktig att benämna enligt Saunders et. al (2016) och tydliggörs om ett 

exakt orsakssamband visar sig finnas mellan variablerna. Därmed har vi som tidigare nämnt, 

inkluderat fem stycken kontrollvariabler för att styrka risken att det eventuella orsakssambandet 

orsakas av en tredje utomstående variabel. 

  

 Den externa validiteten bör också ses över enligt Bryman och Bell (2013) samt Saunders et. al (2016) 

och berör huruvida studiens resultat går att generalisera till andra grupper eller i andra sammanhang. 

Vårt dataunderlag är hämtat från Thomson Reuters Datastream som tillhandahåller en stor mängd 

data under en flerårsperiod, vilket gett oss möjligheter till att utföra en relativt omfattande studie. Vi 

har använt oss av ett underlag på totalt 227 företag under en tidsperiod på 10 år, vilket vi anser är en 

tillräckligt stor population samt ett brett tidsperspektiv för att studien ska kunna bedömas att hålla en 

hög validitet.  

 

3.5.3 Replikerbarhet 

För att studien ska vara replikerbar bör den vara möjlig för andra forskare att reproducera, samt få 

fram samma resultat (Bryman & Bell, 2013). Där är tillvägagångssättet och dess djupgående 

förklaringar ett viktigt moment för att skapa replikerbarhet. Vi har i vår metoddel beskrivit och 

förklarat samtliga variabler vi använt oss av, samt hur beräkningarna av variablerna har utförts. Detta 

krävs enligt Bryman och Bell (2013) för att studien ska kunna anses som replikerbar. Det tydliggörs 

hur vi fått fram vårt underlag och vad studien baseras på vilket bidrar till att den även är möjlig för 

andra forskare att mäta samma underlag och troligen få fram samma resultat. Vi har även använt oss 

av sekundärdata från en databas vilket gör det lättare för andra forskare att ta del av samma 

datamaterial. Studien innehåller en genomgående källhänvisning och en omfattande källförteckning. 

Därmed anser vi att studien visar en hög replikerbarhet.  
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3.6 Metodkritik 

Det finns både för- och nackdelar med olika datainsamlingsmetoder och det finns egentligen inget 

bevis på vilken datainsamlingsmetod som är den absolut bästa, utan detta beror bland annat på 

förutsättningar, tidsram, studiens syfte och målsättningar (Eriksson & Hultman, 2014). Vi har i vår 

studie utgått från sekundärdata, för att på bästa möjliga sätt kunna utnyttja tidsramen och ändå få fram 

ett så brett underlag som möjligt. Bryman och Bell (2013) menar även att sekundäranalyser är ett bra 

alternativ nä det kommer till tidsbesparing, resursanvändning samt är ekonomiskt fördelaktiga. 

Vidare påpekar dock författarna att nackdelarna med sekundäranalyser är dess komplexitet samt 

svårigheterna när det kommer till kontroll över dataunderlaget då forskaren själv inte varit med och 

tagit fram materialet. Vi har dock haft detta i åtanke och genomgående varit noggranna i framtagandet 

av underlaget, samt med mål att tydliggöra hela vår process. 

   

Eriksson och Hultman (2014) poängterar det viktiga att genomgående använda sig av ett kritiskt 

tankesätt genom forskningsprocessen för att bland annat bli medveten om olika alternativ och vad 

som är aktuellt och prioriterat i den egna studien, för att skapa säkrare slutsatser, samt att tydliggöra 

konsekvenserna. 

 

Då vi i vår studie använder oss av datainsamlingar vilket innebär att det krävs en viss datakritik. 

Eriksson och Hultman (2014) tar bland annat upp validiteten, relevansen, och reliabiliteten som några 

viktiga delar för att fastställa källkvaliteten. De menar vidare att källornas kvaliteter är möjliga att 

testa genom äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden samt tendenser. Äktheten handlar enligt 

författarna om ifall källan faktiskt är vad den utger sig för att vara. Samtidigheten syftar på själva 

tidssambandet mellan dataunderlaget och dess händelse. Beroendeförhållanden samt tendenser är 

båda begrepp kopplade till uppgifterna i källan, om de överensstämmer med hur det faktiskt ligger 

till. Även Bryman och Bell (2013) benämner dessa delar när det handlar om en kvalitativ dataanalys. 

Vi har tidigare diskuterat vår syn på validiteten, reliabiliteten samt replikerbarheten då vi anser att 

dessa delar är viktiga för att höja kvaliteten på studien samt skapa större transparens gentemot läsaren. 

Vi har även gått igenom hur vi hämtat vårt teoretiska underlag och vilket förhållningssätt vi haft 

gentemot källorna och dess kvaliteter.  
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4. Resultat  

 

I det fjärde kapitlet framställs resultatet av studien. Till att börja med visas de beskrivande analyserna 

vilka följs av varianstest, kontroll av felkällor och multipla regressioner.  

 

4.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 7 och 8 visar vi den beskrivande statistiken för studien. Det är ett första steg att kontrollera 

sambandet mellan investeringseffektivitet och CSR (samband A) samt om ägarstrukturen påverkar 

samband mellan dessa (samband B och C). Studiens samtliga variabler finns redovisade i tabellerna 

för den beskrivande statistiken.  

 

4.1.1 Korrelation mellan variabler 

I tabell 7 kan vi se en beskrivning av samtliga variablers (med undantag av dummyvariablerna) 

medelvärde, median, standardavvikelse, samt minimum- och maximumvärde för alla de 2270 

observationer som gjorts. Antalet observationer är baserat på de 227 företag som undersökts under 

tidsperioden på 10 år.   

 

Den genomsnittliga poängen som mäter företagens CSR total är 0,614 poäng med en 

standardavvikelse på 0,1618 poäng. Det maximala värdet går upp till 0,9486 poäng och det minsta 

värdet ligger på 0,0824 vilket visar på ett stort intervall mellan poängen för vissa företag. Medelvärdet 

för investment är 37 procent med en standardavvikelse på 3,9 procent. Maximumvärdet är 82 procent 

och minimumvärdet visar 32 procent, varför vi kan anta att det finns minst en outlier med en 

utmärkande hög investment –procent. Värdena för Shareholder rights visar siffran 1 om ägarna själva 

har möjlighet att påverka rösterna i beslutsfattanden och visar siffran 0 om de inte har den 

möjligheten. Därav uppgår värdena endast till 1 eller 0 i tabellen. Independent board members har ett 

medelvärde på 53,96 och en standardavvikelse på 26,44. Vi kan även här se ett stort intervall då lägsta 

värdet är 4,8 procent och det högsta värdet visar 100 procent.   
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Tabell 7. Beskrivande statistik 

N står för antalet observationer, minimum är variabelns minsta värde och maximum är det högsta värdet. Mean står för 

medelvärdet och är det genomsnittliga medelvärdet för variabeln och std deviation är den genomsnittliga 

standardavvikelsen. Investeringseffektiviteten (investment) är beräknat genom formeln; Investment i, t = β0 + β1 Tobins 

Q i, t-1 + ɛ I,t. CSR anges genom ESG total och är de genomsnittliga ESG-poängen. Shareholder rights är variabeln som 

mäter en hög ägarstruktur och anger om ägarna själva har möjlighet att påverka beslutsfattanden. Independent 

boardmember som mäter en låg ägarstruktur visar på hur stor grad styrelsen är oberoende i förhållande till bolaget. 

Tangibility är beräknat på materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar, Leverage, eller hävstångseffekten även 

kallat, anges som bokfört värde av totala skulder subtraherat med skulderna dividerat med bokfört värde av totala 

tillgångar. ROA är beräknat genom intäkterna innan skatter och avskrivningar dividerat med totala tillgångar, Market to 

Book fås fram genom marknadsvärdet av totala tillgångar dividerat med det bokförda värdet av totala tillgångar. Size är 

en logaritm av total assets som är de totala tillgångarna 

 

4.1.2 Investeringseffektivitet, CSR samt ägarstruktur sektorsindelning 

I tabell 8 visas de tio olika sektorerna och antalet företag som kategoriseras till varje bransch. Här 

visas även medelvärdet samt standardavvikelsen för varje sektor för variablerna investment, ESG 

samt Shareholder rights.  

 

Den största sektorn är industri, som omfattar ca 20,2 procent av samtliga 272 företag. Den näst största 

sektorn utgörs av konsumenttjänster som innefattar ca 13,6 procent av sektorerna. Två sektorer 

hamnar under 5 procent av andelen företag och dessa är telekommunikation och hälsovård. Övriga 

sektorer hamnar mellan 5–10 procent av företagen.  

 

Värdet för investment är relativt jämt fördelat över respektive sektor. De sektorer som har högst ESG 

total-poäng är Olja samt Telekommunikation med 0,68 respektive 0,679 poäng. Sektorn med lägst 



 Lisa Andersson och Anna Westlund  

45 
 

ESG total-poäng är Finans med 0,485 poäng. Skillnaderna mellan sektorerna är därmed relativt små 

och fördelningen är relativt jämn. Skillnaderna är desto större gällande Shareholder rights. Där 

innefattar Kraftförsörjning det högsta värdet på 51 procent medan sektorn Råvaror med lägsta värdet 

visar 4 procent. 

  

 

Tabell 8. Beskrivande statistik sektorer 

N står för antalet företag, första siffran i respektive kolumn anger det genomsnittliga medelvärdet för varje sektor för 

varje variabel. Värdet inom parantes avser den genomsnittliga standardavvikelsen. Investeringseffektiviteten (investment) 

är beräknat genom formeln; Investment i, t = β0 + β1 Tobins Q i, t-1 + ɛ I,t. CSR anges genom ESG total och är de 

genomsnittliga ESG-poängen. Shareholder rights är variabeln som mäter ägarstrukturen och anger om ägarna själva har 

möjlighet att påverka beslutsfattanden vid hög ägarstruktur är värdet 1, vid låg ägarstruktur är värdet 0. 

 

4.2 Pearsons korrelationstest  

Tabell 9 visar en korrelationstabell över studiens samtliga variabler. Enligt Djurfeldt och Barmark 

(2009) visar korrelationstabellen ett översiktligt samband mellan variablerna.  

 

Vi utgår från Vejdes (2003,) samt Johannessen et als., (2010, refererad i Fekjær, 2016) tolkning av 

korrelationskoefficienten när vi tolkar Pearsons korrelationstest. I tabellen kan vi fastställa att det 

finns samband mellan studiens variabler, som visas tydligt i tabellen, både beroende och oberoende. 

Mellan variablerna ESG Total och Investment (samband A) finns ett positivt måttligt samband, en 

korrelationskoefficient på 0,215.  Shareholder rights och ESG Total har en korrelationskoefficient på 

-0,43 vilket indikerar ett negativt relativt starkt samband, det vill säga om ägarstrukturen är hög så 
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påverkar det ESG Total (CSR) negativt (samband A och B). Däremot har Shareholder rights och 

Investment (också samband A och B) ett positivt måttligt samband, med en korrelationskoefficient 

på 0,128. Investment, som är den beroende variabeln i våra regressioner erhåller en signifikans på 

0,01-nivå medan de oberoende variablerna Shareholder rights och ESG Total är signifikanta på 0,05-

nivå vilket innebär att dessa tre variabler är signifikant korrelerade med varandra. 

          

 

Tabell 9. Pearsons korrelationsmatris 

*=korrelationen är signifikant på 0,05-nivå 

**= korrelationen är signifikant på 0,01-nivå 

Siffrorna visar korrelationskoefficienten för att visa samvariationen mellan de olika variablerna. Investeringseffektiviteten 

(investment) är beräknat genom formeln; Investment i, t = β0 + β1 Tobins Q i, t-1 + ɛ I,t. CSR anges genom ESG total. 

Shareholder rights är variabeln som mäter en hög ägarstruktur och anger om ägarna själva har möjlighet att påverka 

beslutsfattanden. Hög ägarstruktur är ESG multiplicerat med Shareholder rights och som används i regressionen för 

samband mellan hög ägarstruktur, CSR och investeringseffektivitet. Låg ägarstruktur är ESG multiplicerat med 

independet boardmember och används i regressionen för låg ägarstrukturs samband med CSR och investeringseffektivitet. 

Independent boardmember som mäter en låg ägarstruktur visar på hur stor grad styrelsen är oberoende i förhållande till 

bolaget. Tangibility är beräknat på materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar, Leverage, eller hävstångseffekten 

även kallat, anges som bokfört värde av totala skulder subtraherat med skulderna dividerat med bokfört värde av totala 

tillgångar. ROA är beräknat genom intäkterna innan skatter och avskrivningar dividerat med totala tillgångar, Market to 

Book fås fram genom marknadsvärdet av totala tillgångar dividerat med det bokförda värdet av totala tillgångar. Size är 

en logaritm av total assets som är de totala tillgångarna.  

 

4.2.1 Kontroll av felkällor   

Vi beskrev två felkällor i studiens metoddel (3.4.3.1 och 3.4.3.2) som riskerar att uppkomma, och 

som vi inspekterat för ett mer pålitligt resultat.  Multikollinearitet uppstår som tidigare nämnt när 

koefficienterna mellan de oberoende variablerna visar sig vara för höga (0,7–0,8). I 

korrelationsmatrisen kan vi se att detta inte uppnås för några oberoende variabler i vår studie.   
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Två ytterligare verktyg som hjälper till att mäta multikollinearitet är enligt Djurfeldt och Barmark 

(2009) VIF-värden, som inte ska vara högre än värdet 2,5, samt toleransfaktorer där värdet bör vara 

minst 0,5. I tabell 10 nedan visar vi att de oberoende variablerna håller sig inom ramarna av dessa 

värden. Det högsta VIF-värdet är 1,709 och det lägsta toleransvärdet är 0,585 vilket bevisar att 

multikollinearitet inte förekommer i vår studie. 

    

Heteroskedasticitet undersöks enligt Djurfeldt och Barmark (2009) genom att kontrollera 

residualernas fördelning. Analysen utfördes liksom ovanstående i SPSS och resultatet indikerade en 

uppskattad normalfördelning av residualer. Detta tyder på att det inte föreligger heteroskedasticitet. 

   

 

Tabell 10. Tolerans- och VIF-värden för att kontrollera multikollinearitet 

 

4.3 Regressionsanalyser  

Här visar vi genom regressionsanalyser hur studiens syfte besvarats genom prövningen av våra ställda 

hypoteser och hur detta resulterat. Syftet huruvida ägarstrukturen har någon inverkan på sambandet 

mellan CSR och investeringseffektivitet testas genom hypotes 1; CSR-prestationer har ett positivt 

samband med investeringseffektivitet, som visas i tabell 11. Hypotes 2; "sambandet mellan CSR och 

investeringseffektivitet är negativt för företag med hög ägarkoncentration", visas i tabell 12. Slutligen 

Hypotes 3; "sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet är positivt för företag med låg 

ägarkoncentration", visas i tabell 12.  
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I hypotes 1 sätts investment som beroende variabel och ESG total, som mäter CSR, som oberoende 

variabel. Hypotes 2 och 3 testas genom två regressioner, där den första endast mäter sambandet 

mellan de företag som har en hög ägarstruktur och i den andra regressionen mäts endast de företag 

som innefattar en låg ägarstruktur. I de båda regressionerna är vår beroende variabel investment samt 

vår oberoende variabel ESG. Ägarstruktur mäts genom variabeln Shareholder rights där värdet 1 

symboliserar en hög ägarstruktur och värdet 0 en låg ägarstruktur.  

 

4.3.1 Hypotes 1, samband A  

I tabell 11 visas resultatet för prövningen av studiens första hypotes; om CSR-prestationer har ett 

positivt samband med investeringseffektivitet. Vi kan se att regressionens värde bevisar ett positivt 

samband mellan den oberoende variabeln ESG-total och den beroende variabeln investment. Tabellen 

visar även en signifikant relation mellan de två variablerna på 0,01-nivån och därmed kan vi dra 

slutsatsen att värdena stärker vår första hypotes samt samband A. Även tidigare forskning visar att 

detta samband existerar. Chih et al. (2008) beskriver att CSR-prestationer ofta har interaktion med 

investeringseffektivitet och att detta kan bero på att företag med högre finansiell 

rapporteringsprestanda, och mer transparent rapportering ofta presterar högre i CSR-sammanhang 

och investerar mer effektivt. Vi kan inte se på vilken nivå företagen rapporterar finansiellt i vårt 

dataunderlag så detta kan vi inte dra några slutsatser ifrån, men Waddock och Graves (1997) förklarar 

att företag som tar sina intressenters förväntningar i beaktning ofta presterar bättre både inom CSR 

och investeringseffektivitet så intressentteorin verkar ha ett samband med relationen mellan dessa två 

variabler.   

 

Samtliga kontrollvariabler presenterar ett signifikant samband på 0,01-nivån, där Tangibility, ROA 

samt Market to Book har ett positivt samband med CSR påverkan på investeringseffektivitet och 

kontrollvariablerna Leverage och storlek har en negativ relation med CSR och 

investeringseffektivitet. Tangibility speglar mängden materiella tillgångar företaget besitter i 

förhållande till totala tillgångar och ROA är termen som beskriver den genomsnittliga avkastningen 

på totala tillgångar. Detta betyder att när företag har en högre grad materiella tillgångar samt en högre 

avkastning på totala tillgångar genererar detta ett positivt resultat på företagets samband mellan CSR 

och investeringseffektivitet. Därav har företagen större möjligheter att lägga tillgångarna på CSR-

prestationer som i sin tur kan leda till investeringseffektivitet. Kontrollvariabeln Market to Book anger 

företagets tillväxtmöjligheter och den positiva relationen innebär därmed att vid högre 
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tillväxtmöjligheter har företag chanser att lägga mer investeringar på CSR-prestationer som även 

genererar en lönsammare investeringseffektivitet.  

 

Leverage anger skuldsättningsgraden och därmed visar tabellen att företag med en hög 

skuldsättningsgrad har vårare för att investera i lönsamma CSR-prestationer, därmed det negativa 

sambandet. Även kontrollvariabeln storlek som anger företagens storlek har ett negativt samband på 

relationen mellan CSR och investeringseffektivitet och därmed kan vi se att större företag inte 

genererar något positivt samband mellan CSR-prestationer och investeringseffektivitet.   

 

Vi kan även utläsa att det justerade R2 - värdet är 0,747 vilket innebär att 74,7 procent av variationen 

i den beroende variabeln investment förklaras av den oberoende variabeln ESG Total och 

kontrollvariablerna. Detta styrker ytterligare samband A, att CSR har ett positivt samband med 

investeringseffektivitet.  
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Hypotes 1: CSR inverkan på investeringseffektivitet. Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 

Beroende variabel: Investment. 

  

Tabell 11. Regressionsanalys mellan CSR och investeringseffektivitet 

Koefficient (Standardfel) 

*p<0,05 **p<0,01 

CSR inverkan på investeringseffektivitet har vi prövat genom att ange "investment" som beroendevariabel och ESG total 

som oberoende variabel då denna mäter CSR. Vi har även inkluderat fem stycken kontrollvariabler i modell 1, samt både 

kontrollvariablerna och tio stycken dummyvariabler som symboliserar företagsbransch i modell 2.  

Investeringseffektiviteten (investment) är beräknat genom formeln; Investment i, t = β0 + β1 Tobins Q i, t-1 + ɛ I,t. CSR 

anges genom ESG total. Tangibility är beräknat på materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar, Leverage, eller 

hävstångseffekten även kallat, anges som bokfört värde av totala skulder subtraherat med skulderna dividerat med bokfört 

värde av totala tillgångar. ROA är beräknat genom intäkterna innan skatter och avskrivningar dividerat med totala 

tillgångar, Market to Book fås fram genom marknadsvärdet av totala tillgångar dividerat med det bokförda värdet av totala 

tillgångar. Size är en logaritm av total assets som är de totala tillgångarna. R står för residual, R2 sammanfattar variansen 

i den beroende variabeln som är associerad med de oberoende variablerna, R2 justerad tar hänsyn till hur många oberoende 

variabler som är inkluderad i modellen samt urvalsstorlek (Hair, Black, Babin & Andersson 2015). N är antalet företag 
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och interceptet är konstanten eller alfa-värdet och visar vad det förväntade värdet är när de oberoende variablerna har 

värdet noll.  

 

4.3.2 Hypotes 2 och 3, samband B och C   

I tabell 12 visas resultatet av den regressionsanalys som testar studiens andra hypotes; "sambandet 

mellan CSR och investeringseffektivitet är negativt för företag med hög ägarkoncentration" och tredje 

hypotes; "sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet är positivt för företag med låg 

ägarkoncentration". Tabellen med rubriken hög ägarstruktur gäller för företagen i urvalet som har 

"1" i variabeln Shareholder rights, vilket innebär att dessa företag har en eller några få större ägare 

som har rösträtt och stor möjlighet att påverka beslut i företaget. Tabellen med låg ägarstruktur räknar 

med företagen i urvalet som har "0" i variabeln Shareholder rights, och som alltså inte har enstaka 

stora ägare som kan påverka beslut utan flera mindre ägare som röstar i frågor gällande investeringar, 

CSR-engagemang och liknande.  

 

Investment är den beroende variabeln och ESG Total (CSR) är den oberoende variabeln. I tabellen 

kan vi se att låg ägarstruktur påverkar sambandet mellan CSR och investeringseffektiviteten på en 

signifikant positiv 0,01-nivå, och det resultatet stärker samband B, att låg ägarstruktur har en positiv 

inverkan på sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet. Kontrollvariablerna Tangibility, 

ROA och Market to Book visar även de ett positivt signifikant resultat på 0,01-nivå, medan 

kontrollvariablerna Leverage, Independent board member och storlek har negativa signifikanta 

resultat på 0,01-nivå. Vi tolkar det som att sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet ökar 

vid låg ägarstruktur. Det justerade R2 -värdet är i denna regression 0,683 vilket betyder att 68,3 

procent av variationen i den beroende variabeln investment förklaras av de oberoende variablerna. 

   

I tabellen med hög ägarstruktur utläser vi att ESG total och investement har ett positivt korrelerat 

samband men att det inte är ett signifikant samband, de korrelerar alltså men inte på en signifikant 

nivå. Detta kan bero på att endast 87 företag (av 227) i urvalet har hög ägarstruktur och att mätningen 

därför inte blir helt relevant på åtminstone en 95 procentsnivå. Utifrån kontrollvariablerna kan vi dock 

utläsa att Tangibility, ROA och Market to Book har ett positivt signifikant samband mellan CSR och 

investeringseffektivitet vid hög ägarstruktur, medan Leverage, Independent board member har ett 

negativt signifikant samband i samma situation. Storlek har även det ett positivt samband men inte 

på signifikant nivå.       
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Hypotes 2: Hög ägarstrukturs påverkan på sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet. Ostandardiserade b-

koefficienter, standardfel inom parantes. Beroende variabel: Investment. 

Hypotes 3: Låg ägarstrukturs påverkan på sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet. Ostandardiserade b-

koefficienter, standardfel inom parantes. Beroende variabel: Investment. 

 

 

Tabell 12. Regressionsanalys som mäter hög respektive låg ägarstrukturs påverkan på sambandet mellan CSR 
och investeringseffektivitet. 

Koefficient (Standardfel) 

*p<0,05 **p<0,01 

Ägarstrukturens påverkan på investeringseffektivitet och CSR är prövat genom två regressioner. Den första 

regressionen visar sambandet mellan investeringseffektivitet och CSR med endast företag som erhåller en hög 

ägarstruktur. Den andra regressionen prövar samband mellan investeringseffektivitet och CSR med endast de företag 

som har en låg ägarstruktur. I båda regressionerna är beroendevariabeln investment och den oberoende variabeln ESG 

total. Vi har även inkluderat sex stycken kontrollvariabler samt tio stycken dummyvariabler som symboliserar 

företagsbransch.  

Investeringseffektiviteten (investment) är beräknat genom formeln; Investment i, t = β0 + β1 Tobins Q i, t-1 + ɛ I,t. CSR 

anges genom ESG total. Tangibility är beräknat på materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar, Leverage, eller 

hävstångseffekten även kallat, anges som bokfört värde av totala skulder subtraherat med skulderna dividerat med bokfört 

värde av totala tillgångar. ROA är beräknat genom intäkterna innan skatter och avskrivningar dividerat med totala 
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tillgångar, Market to Book fås fram genom marknadsvärdet av totala tillgångar dividerat med det bokförda värdet av totala 

tillgångar. Size är en logaritm av total assets som är de totala tillgångarna. R står för residual, R2 sammanfattar variansen 

i den beroende variabeln som är associerad med de oberoende variablerna, R2 justerad tar hänsyn till hur många oberoende 

variabler som är inkluderad i modellen samt urvalsstorlek (Hair et al., 2015). N är antalet företag och interceptet är 

konstanten eller alfa-värdet och visar vad det förväntade värdet är när de oberoende variablerna har värdet noll.  

 

4.3.2 Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis kan vi se att hypotes 1 och hypotes 3 bekräftas, medan hypotes 2 förkastas. 

Hypotes 1, och samband A, påvisade ett positivt signifikant samband. Hypotes 2, och samband B, 

påvisade ett positivt, icke signifikant samband. Hypotes 3, och samband C, påvisade ett positivt 

signifikant samband.     

 

 

 

Figur.  7 Samband mellan variablerna. Egen figur 
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5. Resultatdiskussion  

 

Med studiens tre hypoteser som utgångspunkt, och för att ge svar på studiens syfte, diskuteras i det 

femte kapitlet studiens resultat. Resultatet sätts i förbindelse till teorierna tidigare i studien, till 

befintlig forskning samt till andra och egna tankegångar vi anser väsentliga och intressanta. 

 

5.1 Hypotes 1 

  
Tabell 11 rapporterar resultatet för studiens första hypotes; att CSR-prestationer har ett positivt 

samband med investeringseffektivitet. Regressionen studerar den beroende variabeln investment, 

som mäter investeringseffektiviteten och den oberoende variabeln ESG-total som är måttet för CSR-

prestationer, samt fem kontrollvariabler och tio dummyvariabler baserade på bransch-kategorierna 

för de registrerade företagen. Resultatet stämmer överens med hypotes 1 och samband A då vi kan se 

ett positivt samband mellan CSR-prestationer och investeringseffektivitet, där större CSR-

prestationer tenderar att generera högre investeringseffektivitet. Sambandet är signifikant på 0,01-

nivån och vi kan därmed konstatera att variablerna är korrelerade med varandra. Det justerade R2-

värdet visar att 74,7 procent av variansen i den beroende variabeln förklaras av variansen av den 

oberoende variabeln ESG-total. Detta visar även att variablerna är förknippade med varandra och 

beror på varandra med hänsyn till det höga justerade R2-värdet (Hair et al., 2015).   

 

Detta positiva samband mellan CSR-prestationer och investeringseffektivitet stämmer även överens 

med vad andra forskare (Benlemlih & Bitar, 2015; Biddle et al., 2009) diskuterat och vad deras studier 

kommit fram till. Vi valde att undersöka även detta samband, trots tidigare studier inom området, då 

vi ville bevisa att sambandet fanns även i vårt urval. En av anledningarna till ett positivt samband kan 

vara, som vi tidigare nämnt i problematiseringen, att högre kvalité på den finansiella rapporteringen 

leder till en högre investeringseffektivitet. Företag som prioriterar CSR skapar större transparens och 

minskar risken för bland annat informationsasymmetri vilket annars kan förhindra optimala 

investeringsmöjligheter (Myers 1984; Myers & Majluf, 1984).   
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För studiens kontrollvariabler visar tabellen signifikanta samband mellan samtliga kontrollvariabler. 

Tangibility som mäter förhållandet mellan materiella tillgångar och totala tillgångar har ett positivt 

samband med investeringseffektivitet. Alltså kan vi se att företag som har ett stort utbud av materiella 

tillgångar därmed tenderar att ha bättre möjligheter till att göra lönsamma investeringar. Detta kopplas 

samman med kontrollvariabeln ROA som även den har ett positivt samband med 

investeringseffektivitet. En högre avkastning på totala tillgångar leder således till en positiv inverkan 

på investeringseffektiviteten, vilket också Carlson (2014) argumenterar för genom att förklara att hög 

ROA talar för en hög investeringseffektivitet.   

 

När företagen utnyttjar sina materiella tillgångar och därmed skapar investeringsmöjligheter med 

positiva nuvärdesbeskrivningar av de framtida kassaflödena, blir avkastningen högre och leder i sin 

tur till investeringseffektivitet för företaget (Modigliani & Miller, 1958). Ytterligare en 

kontrollvariabel som visar positiva och signifikanta samband är Market to Book som mäter företagets 

tillväxtmöjligheter. Tillväxtmöjligheterna beräknas genom kvoten av marknadsvärdet av tillgångar 

och det bokförda värdet av tillgångarna. Alltså när tillgångarnas marknadsvärde är högt har företaget 

större möjligheter att göra investeringar i lönsamma projekt och minskar risken för underinvesteringar 

på grund av finansieringsbegränsningar (Biddle et al., 2009). Det finns även större möjligheter att 

göra lönsamma investeringar i CSR som bland annat bidrar till ett högre företagsvärde och lägre 

kostnader för det egna kapitalet (Jo & Harjoto 2011, 2012; El Ghoul et al., 2011). 

  

Kontrollvariabeln Leverage, med andra ord hävstångseffekten, visar ett negativt samband med 

investeringseffektivitet. Detta kan förklaras genom att företag med högre lån, lägger mindre resurser 

på investeringar då dessa inte tenderar att prioriteras. De har heller inte samma förutsättningar till att 

lägga ner resurser på ökade CSR-prestationer eller större lönsamma investeringar just på grund av 

begränsningarna när det kommer till kapitalunderlaget och den höga skuldsättningsgraden (Biddle et 

al., 2009). Den sista kontrollvariabeln som också visar ett negativt signifikant samband är storlek, 

som är variabeln gällande företagets storlek. Utifrån detta indikerar resultatet att större förtag har en 

tendens att inte generera lika stora positiva samband mellan CSR och investeringseffektivitet, vilket 

även Seo et al., (2015) påpekar. Detta kan bero på att större företag inte påverkas i lika stor grad av 

CSR-prestationerna och dess lönsamma inverkan på investeringseffektivitet.  
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Figur.  8 Hypotes 1 och samband A. Egen figur 

 

5.2 Hypotes 2  

Tabell 12, under hög ägarstruktur, visar resultatet för regressionen för hypotes 2; "sambandet mellan 

CSR och investeringseffektivitet är negativt för företag med hög ägarkoncentration", samband B, är 

prövat med Investment som beroende variabel och ESG-total som oberoende variabel, samt sex 

stycken kontrollvariabler och tio stycken dummyvariabler befattande företagens branschkategori, 

endast med de företag som har en hög ägarstruktur. Hög ägarstruktur är beräknat utifrån variabeln 

Shareholder rights, som mäter huruvida ägarna har makt att ensamma påverka rösträtten i företaget. 

Vid en hög ägarstruktur besitter ägarna denna makt då de har en betydelsefull inverkan på beslut som 

rör bland annat resursanvändning, investeringar samt CSR, något som Porta et al., (2000) bekräftar i 

sin studie. Resultatet visar ett positivt samband mellan CSR och investeringseffektivitet vid en hög 

ägarstruktur, vilket även Chen (2001) beskriver. Dock är värdet inte signifikant, vilket innebär att 

variablerna är korrelerade men inte på en signifikant nivå, därav bör hypotesen förkastas då 

koefficienten enligt Bryman och Bell (2013) vid icke signifikanta samband lika gärna skulle kunna 

vara noll och det går därmed inte att dra några specifika slutsatser utifrån detta.  

 

Det förvånade oss dock att sambandet i hypotes 2 blev positivt, då vi utifrån tidigare studier förväntat 

oss ett negativt resultat i denna regression. Vi förväntade oss även ett negativt resultat då vi förknippar 

hög ägarstruktur med högre risk för agentproblem samt större informationsasymmetri (Kim et 

al.,2010), vilket kan leda till investeringsineffektivitet. Vi tror att anledningen till att det blev ett 
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positivt resultat är att det finns så många olika slags ledartyper, som har helt olika preferenser och 

målsättningar. Då en hög ägarstruktur innebär att det endast finns en eller ett fåtal ägare, som har 

möjligheter att fatta beslut i en hög grad, kan därmed vissa ledartyper vara risktagande och 

överinvestera. Andra ledartyper kan vara mer försiktiga med att investera då de anser att de har mer 

att förlora. Det går inte att förutse vilka satsningar som kommer bli lönsamma, och alla olika 

branscher har olika förutsättningar för bland annat CSR och vi tror därför att det kan skilja sig markant 

mellan dessa olika typer av företag och att skillnaderna därmed blir påtagliga och därför speglas i 

resultatet. Eftersom vi inte kan se över- och underinvesteringar eller andra specifika satsningar och 

projektval i våra siffror, så vet vi inte om det är det som är anledningen till att resultatet blev positivt 

men vi ser det som en trolig anledning.  

  

Orsaken till saknandet av signifikans kan bland annat bero på det minskade urvalet då antalet företag 

med en hög ägarstruktur visar ett antal på 87 stycken. Därför blir varje företags inverkan på 

korrelationen desto större och risken för felaktiga mätningar tenderar att öka, vilket Bryman och Bell 

(2013) förklarar genom att ange två faktorer till varför en korrelationskoefficient är signifikant eller 

inte och urvalets storlek är en av dem. En till orsak kan även vara att en hög ägarstruktur bidrar till 

ett större risktagande då ledningen har stort inflytande på beslutsfattanden och har möjligheter att 

fatta beslut som är mer individuellt anpassade och riskfyllda (Jensen & Meckling, 1976). Inflytandet 

kan både vara till fördelar när det kommer till investeringseffektiviteten men även till nackdelar 

beroende på vilka beslut som fattas samt företagets olika behov och förutsättningar. Detta kan kopplas 

samman med Isaksson et al., (2010) teori där han påstår att investeringarna blir sämre i företag där 

besluten baseras på ledningens preferenser och inte företagets bästa. Detta kan i sin tur bidra till stora 

skillnader mellan olika företag beroende på hur lönsamma företagens satsningar är. Skiljer sig 

företagen väsentligt åt blir korrelationen därmed lidande och resulterar i ofullständiga mätningar och 

utebliven signifikans. Tidigare forskning (Tagesson et al., 2009; Dam & Scholtens, 2013) menar att 

företag med högre ägarkoncentration tenderar att lägga mindre resurser på CSR-rapportering, vilket 

gör att korrelationen mellan CSR och investeringseffektivitet för företag med hög ägarstruktur kan 

bli missvisande om många av företagen inte lägger ner lika mycket resurser på sitt CSR-engagemang. 

Detta kan således vara ytterligare en orsak till att sambandet inte visar någon signifikans.   
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Figur.  9 Hypotes 2 och samband B. Egen figur 

 

5.3 Hypotes 3 

Hypotes 3, som visas i tabell 12 under Låg ägarstruktur; "sambandet mellan CSR och 

investeringseffektivitet är positivt för företag med låg ägarkoncentration", samband C, är undersökt 

på samma sätt som vid prövning av hypotes 2 men innefattar endast de företag som har en låg 

ägarstruktur. Här visar resultatet ett positivt samband mellan CSR-prestationer och 

investeringseffektivitet men en signifikans på 0,01-nivån. Vi kan därmed konstatera att resultatet 

stämmer överens med Hypotes 3 och samband C. Det justerade R2-värdet är högt med ett värde på 

0,693 vilket innebär att vid låg ägarstruktur så beror 69,3 procent av variansen på 

investeringseffektiviteten av variansen på ESG-total (CSR) vilket ytterligare stärker signifikansen på 

sambandet. En av orsakerna till att en låg ägarstruktur bidrar till positiva effekter på 

investeringseffektiviteten kan bland annat vara att riskerna för agentproblem minskar då ägarna inte 

har lika stora möjligheter att påverka företagens satsningar och resursanvändningar utefter deras egna 

preferenser och behov (Chen et al., 2014). Därmed minskas investeringsineffektiviteten som kan 

uppstå på grund av agentproblem (a.a.).  

 

En låg ägarstruktur bidrar även till att fler har möjlighet att påverka företagets beslut vilket kan leda 

till att ett större fokus hamnar på projekt som genererar fördelar för samtliga delägare och intressenter. 
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Detta har en koppling till intressentteorin där fokus är att skapa betydelsefulla relationer som i sin tur 

bidrar till ökade försäljningar och en ökad konkurrenskraft (Afza et al., 2015) vilket genererar en 

högre investeringseffektivitet. Vi nämnde tidigare i problematiseringen att vissa privata 

ledarskapsmål kan leda till slöseri av verksamhetens resurser genom överinvesteringar (Preston & 

O’Bannon, 1997) vilket är en risk som minskas när ledarna inte har lika stor påverkan när det kommer 

till beslutsfattanden. Vi menar även att informationsasymmetrin är lägre i företag med låg 

ägarstruktur, då fler personer är inblandade i besluten samt att de ställer högre krav på transparens. 

Det ser vi som en trolig anledning till att sambandet blev positivt vid låg ägarstruktur.  

 

Kontrollvariablerna visar både positiva och negativa korrelationer med CSR-prestationer och 

investeringseffektivitet. Tangibility har en positiv inverkan både vid hög och låg ägarstruktur med en 

signifikans på 0,01-nivån.  Värdet är dock större vid en hög ägarstruktur vilket innebär att en större 

mängd materiella tillgångar har en positiv effekt på investeringseffektiviteten vid båda 

ägarstrukturformerna men framför allt vid hög ägarstruktur. Detta kan möjligtvis bero på att det vid 

hög ägarstruktur används materiella tillgångar som säkerhet vid investeringar, och att det 

koncentrerade ägandet enklare tar risker, något som även Saunders, Strock, och Travlos (1990) vittnat 

om. Även kontrollvariabeln ROA, den genomsnittliga avkastningen på totala tillgångar har en positiv 

korrelation med en signifikans på 0,01-nivån vid både hög och låg ägarstruktur, men med ett högre 

positivt värde vid en hög ägarstruktur. Mer intäkter skapar större möjligheter för fler investeringar, 

vilket genererar fördelar när det kommer till effektiva och lönsamma investeringar.  
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Figur.  10 Hypotes 3 och samband C. Egen figur 

 

5.4 Hög och låg ägarstruktur 
En anledning vi ser som kan vara orsaken till att korrelationskoefficienten är större vid en hög 

ägarstruktur kan vara eftersom ägarna har möjligheter till att få igenom beslut snabbare och därmed 

skapar möjligheter att leverera fler lönsamma investeringar, vilket återspeglas i  

investeringseffektiviteten (Westholm, 1992). Detta kan även vara ett risktagande då investeringarna 

inte alltid behöver vara fördelaktiga för företaget och generera lönsamhet, därav den betydligt högre 

standardavvikelsen vi en hög ägarstruktur. Market to Book, det vill säga tillväxtmöjligheterna för 

företaget, har även den en positiv påverkan på CSR-prestation och investeringseffektivitet med en 

signifikans på 0,01-nivån. Här tenderar värdena att vara relativt lika vid både en hög och en låg 

ägarstruktur. Alltså finns det inga större skillnader på hur stora fördelar tillväxtmöjligheterna bidrar 

till investeringseffektivitet beroende på vilken slags ägarstruktur företaget besitter, utan den positiva 

korrelationen är näst intill densamma.  

 

Leverage, eller hävstångseffekten har ett negativt samband mellan CSR-prestationer och 

investeringseffektivitet vid både en hög och en låg ägarstruktur. Vid en låg ägarstruktur har 

korrelationen en signifikans på 0,01-nivån medan korrelationen vid en hög ägarstruktur inte har något 

signifikant samband, vilket betyder att värdet lika gärna skulle kunna vara noll och bör därför 

förkastas då det inte går att bevisa till 95 procent.  Anledningen kan vara att vid en hög ägarstruktur 
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kan ägarna besitta en varierande mängd information (Cui et al., 2012), exempelvis gällande företagets 

skuldsättningsgrad och det verkliga värdet av skulderna i förhållande till det bokförda. Detta bidrar i 

sin tur till en informationsasymmetri som kan påverka signifikansen av korrelationen då det kan 

finnas brister i informationen, vilket även Chen et al., (2014) beskriver som en bidragande faktor till 

informationsasymmetri. Kontrollvariabeln Independent board member återspeglar huruvida styrelsen 

är oberoende i förhållande till bolaget. Här visas en negativ korrelation både vid en hög samt låg 

ägarstruktur.  

 

Vid en hög ägarstruktur finns en signifikans på 0,01-nivån, vilket betyder att vi kan dra slutsatserna 

att fler oberoende styrelsemedlemmar verkar negativt på CSR-prestationer och 

investeringseffektivitet vid en hög ägarstruktur. Detta kan tänkas bero på att desto fler oberoende 

styrelsemedlemmar desto mindre makthavande har den enskilda ägaren vilket kan bidra till delade 

åsikter inom verksamheten. Friedman (1970) nämner bland annat denna konflikt mellan olika 

aktieägare när det kommer till CSR-engagemang och lönsamhetsfaktorer, vilket kan vara en av 

orsakerna till en negativ korrelation mellan kontrollvariabeln Independent board member och den 

beroende variabeln ESG-total. Den negativa korrelationen vid en låg ägarstruktur visar ingen 

signifikans, vilket gör att vi inte kan dra några säkra slutsatser gällande sambandet. Variabeln är även 

ytterst låg och det tenderar därmed inte finnas något större samband mellan variablerna. Den sista 

kontrollvariabeln storlek, visar ett positivt samband vid en hög ägarstruktur och ett negativt samband 

vid en låg ägarstruktur. Det finns ingen signifikans mellan korrelationsvariablerna vid en hög 

ägarstruktur och vi kan därmed inte dra några konkreta slutsatser om sambandet.  

 

Vid en låg ägarstruktur finns en signifikans på 0,01-nivån och den negativa korrelationen kan därför 

bekräftas med 99 procents säkerhet. Orsaken kan vara att om företaget är större och det råder en låg 

ägarstruktur finns risken att beslutsfattanden tar längre tid då det är många inblandade som är med 

och påverkar, något även Pagano och Röell (1998) vittnar om. Därmed kan vissa processer bli 

utdragna och riskerar vara mindre effektiva och inte generera lika stor lönsamhet som vid effektivare 

processhantering, samt att det råder delade meningar mellan aktieägare om vad som ska prioriteras 

och vilka investeringar som bör utföras (Owen, 2006).  
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Vi kan som sagt se ett positivt samband mellan CSR och investeringseffektivitet, vilket stödjer 

hypotes 1 och samband A. Vi har även bevisat ett positivt samband mellan en låg ägarstruktur och 

CSR-prestationers påverkan på investeringseffektivitet, vilket stämmer överens med hypotes 3 och 

samband C. Detta positiva samband kan förklaras genom att företag med ett utspritt ägande tenderar 

ta större hänsyn till fler individers synpunkter. Därmed minskar risken för individuella 

beslutsfattanden för investeringar samt CSR-aktiviteter som endast genererar fördelar för vissa ägare 

och nödvändigtvis inte företagets långsiktiga CSR-prestationer och investeringseffektivitet (Deegan 

& Unerman, 2011). Med större fokus på CSR-rapporteringar skapas en genomgående transparens och 

då minskas risken för informationsasymmetrier, bristande kommunikationer och individuella 

prioriteringar (Dhaliwal et al., 2011; Cheng et al., 2012). Konflikterna mellan aktieägare tenderar att 

minska då en lägre ägarstruktur minskar individuella risktaganden. Därmed förbättras 

kommunikationen mellan beslutstagare och fokus ligger inte på individen utan snarare på företagets 

bästa, beskriver Isaksson et al., (2010). Vikt läggs också på hur verksamheten på bästa sätt skapar 

stabila och effektiva investeringar ur både ett socialt, miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv. 

 

Företag som lägger ner resurser på genomgående CSR-rapporter och därmed prioriterar CSR-

redovisningen skapar en större transparens och tydlighet gentemot aktieägare och intressenter. Det 

blir även svårare för företaget att manipulera resultat och begränsa rapporteringarna vilket minskar 

risken för en felaktig uppfattning. Exempelvis i studien som nämndes i teoriavsnittet gällande 

earnings mangement (Chih et al., 2008) visade resultatet att företag med en hög CSR-prestanda, hade 

lägre sannolikheter att manipulera resultaten och gav en mer sanningsenlig bild av företagets position.  

 

Verksamheter vars rapporter är tillförlitliga har större möjligheter till att skapa ett bättre rykte samt 

position gentemot konkurrenter då intressenter och aktieägare känner en större tillförlit gentemot 

bolaget och chanserna till att fler väljer att investera i företaget blir desto större (Dhaliwal et al., 

2011). När fler aktieägare och intressenter väljer att investera i bolaget, blir intäkterna högre, vilket 

även öppnar upp större möjligheter till vidare investeringar i lönsamma projekt. Förbättring av 

relationer med företagets primära intressenter betraktas även som en strategi som ökar företagets 

konkurrensfördelar och därigenom förbättrar effektiviteten i investeringarna (Attig et al., 2014). Vi 

kan därför konstatera att höga CSR-prestationer är en bidragande faktor till ökad lönsamhet och 

investeringseffektivitet för företag då CSR-rapporterna stimulerar många viktiga faktorer när det 
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kommer till helhetsbilden av verksamheten samt skapandet av lönsamma relationer och långvariga 

konkurrensfördelar (Waddock & Graves, 1997).  

 

Då CSR-engagemang vuxit enormt de senaste decennierna och blir en allt mer relevant del i det 

kontinuerliga arbetet hos företag (Khan & Subramaniam, 2015), har uppmärksamheten gällande CSR 

och företags ansvarstagande blivit mer väsentligt. Därmed blir även fördelarna större för företag som 

väljer att lyfta fram CSR vilket i sin tur återspeglas i investeringseffektiviteten. 

 

Hypotes 2 och samband B som prövats genom korrelationen mellan en hög ägarstruktur och 

sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet visade ingen signifikans. Vi kan därför inte dra 

några säkra slutsatser om sambandet då det inte stämmer överens på en 95 procentsnivå. Detta 

stämmer överens med Firth et al. (2007) teori om att ett starkt ägarinflytande inte har något inflytande 

på investeringseffektiviteten, men kan även som tidigare nämnt bero på att urvalet inte varit av 

tillfredsställande storlek.   

 

Vi ser en koppling mellan en hög ägarstruktur och agentteorin som behandlades i teoriavsnittet. Vid 

en hög ägarstruktur har ledningen befogenheter att styra företagets resursanvändningar och påverka 

beslut gällande investeringar och var verksamheten lägger sina framtida satsningar, enligt Li och 

Zhang (2010). Denna äganderätt riskerar att baseras på ägarens egna personliga preferenser och 

därmed inte i huvudsak ha i syfte att se till företagets bästa och vilka investeringar som är lönsammast 

och som bör prioriteras (Johnson & Greening, 1999). Denna situation är applicerbar på agentteorin 

som grundar sig i att ledningen fattar beslut efter individuella fördelaktigheter (Kim et al., 2010) 

vilket i sin tur riskerar att bidra till ineffektiva investeringar, höga risktaganden och utelämnad 

information. För att företag med denna typ av styrning ändå ska kunna generera lönsamma affärer 

och satsningar gäller det att samtliga inblandade har någon form av överenskommelse för att hitta en 

lösning som genererar lönsamhet för samtliga (Jensen & Meckling, 1976). Samspelet mellan 

aktieägarna och hur organisationer väljer att arbeta med dessa konflikter har en stor betydelse 

huruvida företaget lyckas utöva en hög investeringseffektivitet eller inte, vilket kan vara en stor 

bidragande faktor till att korrelationen mellan en hög ägarstrukturs påverkan på CSR-prestationer och 

investeringseffektivitet inte blir signifikant.     
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6. Slutsats, bidrag och begränsningar  

 

I det sjätte och slutliga kapitlet framställs slutsatsen och bidraget från studien. Här diskuteras det 

också om studiens begränsningar och dess trovärdighet. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning. 

   

6.1 Slutsats  

Studiens syfte var att undersöka huruvida ägarstrukturen i företag har inverkan på sambandet mellan 

CSR och investeringseffektivitet. Utifrån detta syfte formade vi tre stycken hypoteser för att genom 

prövning av dessa få fram ett slutgiltigt resultat på frågeställningen.     

 

Vi kan bevisa att CSR har en positiv inverkan på investeringseffektivitet vi bekräftar därmed hypotes 

1 och samband A. Vi finner inga signifikanta samband mellan CSR och investeringseffektivitet vid 

en hög ägarstruktur och förkastar således hypotes 2 och samband B.  En låg ägarstruktur har en positiv 

inverkan på sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet och vi bekräftar därför hypotes 3 och 

samband C.  

 

Vi erhåller bevis för att det finns ett positivt samband mellan CSR-prestationer och 

investeringseffektivitet och att företag med en låg ägarstruktur påträffar ett starkare positivt samband 

mellan CSR och investeringseffektivitet. Vid en låg ägarstruktur har fler individer möjlighet till 

inflytande gällande bolagets redovisning och prioriteringar, vilket minskar risken för individbaserade 

beslutsfattanden som endast gynnar de med störst inflytande och flest ägarandelar. Kravet på ett 

redovisningsmått som håller hög kvalitet, samt har en genomgående transparens blir desto större, 

vilket leder till ett större CSR-engagemang som i sin tur återspeglas i investeringseffektiviteten.    

 

6.2 Studiens bidrag  

Tidigare studier inom samma ämne har studerat samband mellan CSR och investeringseffektivitet 

(Benlemih & Bitar, 2009) eller samband mellan ägarstruktur och CSR (Barnea & Rubin, 2010; Oh et 

al., 2011; Campopiano & De Massis 2015; Nekhili et al., 2017). Vi har i vår studie haft ett annat 
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perspektiv och syftet har varit att undersöka huruvida ägarstrukturer har någon inverkan på sambandet 

mellan CSR och investeringseffektivitet. Resultatet vi fick fram visar att en låg ägarkoncentration 

påverkar sambandet mellan CSR och investeringseffektiviteten positivt, medan en hög 

ägarkoncentration har låg eller ingen inverkan på sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet. 

Detta resultat bidrar till forskningen genom att belysa faktorer som påverkar tidigare undersökta 

samband vilket är relevant när det kommer till att utöka kunskapen om orsaker till sambandet mellan 

CSR och investeringseffektivitet. Studien ger ett bredare perspektiv som tidigare inte undersökts och 

fyller därmed ett viktigt forskningsgap inom det företagsekonomiska ämnet, att även olika 

ägarstrukturer har inverkan på sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet. Studien är även 

fokuserad på endast europeiska bolag och differentierar sig därmed gentemot andra studier då mycket 

av den tidigare forskningen haft ett större fokus på amerikanska bolag. Detta är en viktig skillnad då 

den amerikanska och europeiska redovisningsstandarden skiljer sig åt. Därmed ges ett underlag 

gällande ägarstrukturens påverkan i de europeiska länderna som kan vara viktig både när det kommer 

till utvecklingen inom Europa samt vid jämförelse mellan kontinenterna och de olika 

redovisningsformerna.      

 

Det ena praktiska bidraget som fås genom studien är ett underlag för företag gällande vilka delar som 

bör utvecklas och ses över för att generera en ökad investeringseffektivitet som i sin tur bidrar till 

större lönsamhet för företaget ur ett långsiktsperspektiv. På vilket sätt bolaget bör förända 

ägarstrukturen och vilka olika delar som med fördel borde prioriteras för att växa både på ett socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt plan.  

 

Det andra praktiska bidraget som studien ger är att företag kan få en inblick i hur de eventuellt ska 

omfördela strukturen i informationsledet. Detta för att på ett så effektivt sätt som möjligt dela den 

information som behövs för att fatta beslut som genererar störst fördelar ur ett företagsperspektiv. 

Genom hypotes 3 kan vi till exempel bevisa att en låg ägarstruktur har en positiv påverkan på 

sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet, vilket indikerar att vid en sådan struktur fattas 

mer effektiva beslut. Detta tror vi beror på att informationsasymmetrin minskar, att de har en högre 

finansiell rapporteringskvalitet samt att agentproblemen avtar. Den här informationen kan företag 

använda för att på så sätt förbättra effektiviteten i sina beslut.   
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6.3 Studiens trovärdighet   

Ett mål med studien var att göra den generaliserbar för att onyanserat kunna bedöma resultatet till 

andra kontexter än de som gällt i studien. Bryman och Bell (2013) menar att generalisering är 

betydelsefullt inom den kvantitativa strategin och att resultatet upplevs tillförlitligt om det går att 

generalisera. Biemer och Lyberg (2003) menar att ett sätt att göra studien generaliserbar är att mäta 

kvaliteten genom att utföra en bortfallsanalys, vilket vi gjort i vår studie. Resultatet i vår 

bortfallsanalys visar att fördelningen av urvalet i stort sätt överensstämmer med fördelningen på 

populationen och även Djurfeldt och Barmark (2009) menar att detta möjliggör generalisering. Vi 

anser därför att studien bör gå att generalisera till de företag som inte redovisar i Euro, vilka vi 

manuellt rensat bort i vårt slutliga urval.     

 

Vi har även använt oss av relevanta kontrollvariabler samt dummyvariabler för att ha möjligheten att 

se eventuella utomstående sambandsorsaker. Detta bidrar till ökad trovärdighet gällande 

korrelationerna och minskad risk för ofullständiga eller otillförlitliga data. Vårt justerade R2-värde är 

genomgående högt, vilket tyder på att en stor del av variationerna i investeringseffektiviteten kan 

förklaras av variansen i de oberoende variablerna. Därmed blir dataunderlaget pålitligare med ett högt 

justerat R2-värde.  

 

6.4 Studiens begränsningar och förslag på fortsatt forskning    

En begränsning vi ser i studien är att ägarstrukturen kan definieras på flera olika sätt och det finns 

delade meningar över hur den ska mätas. Vi har använt oss av de variabler vi ansett varit aktuella och 

som behövts för hypotesprövningen och uppfyllandet av syftet. Däremot finns fler variabler som 

mäter andra perspektiv av äganden och det kan även finnas underlag från andra källor som skiljer sig 

från de vi hämtat i Thomson Reuters Datastream. Därför har vi haft i åtanke att beskriva samt förklara 

samtliga variabler för att minska risken för felaktiga mätningar och oklarheter. Dock är vi medvetna 

om att det kan uppkomma skillnader i resultatet beroende på vilket dataunderlag som använts, samt 

vilka variabler som undersökts. 

 

Studien är baserad på en longitudinell forskningsdesign, då denna, i jämförelse med tvärsnittsdesign, 

har två stora fördelar. Den första är att longitudinell design möjliggör kontroller för faktorer som inte 
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går att iakttaga, exempelvis mellan kulturen hos företagen och för faktorer som varierar över tiden, 

men inte mellan företag. Detta kan till exempel vara förändrade regler om hållbarhet (individual 

heterogeneity). Den andra är att reducera det eventuella problemet att företag som ingår i urvalet 

skiljer sig avsevärt från populationen. Organisationer som har CSR-data i databaser kan vara mer 

inriktade mot hållbarhetsarbete än andra organisationer, vilket kan leda till att effekter av CSR på 

lönsamhet kan vara mer eller mindre troliga för urvalets organisationer jämfört med populationen 

(endogeneity). En longitudinell design reviderar för en sådan samplingseffekt genom att granska 

företagen över tid. Vi har i praktiken inte haft tillgång till statistiska metoder som möjliggjort det för 

oss att utnyttja fördelarna av den longitudinella designen, varför vi istället använt förenklade 

uppskattningar. Regressionerna har istället för fixed effects- eller random effects-regression varit 

ordinary least squares (OLS). Vi är insatta i att vi bryter mot kvalifikationerna för OLS (oberoende 

observationer) genom att använda den på vår data, men vi använder ändå OLS som en uppskattning 

av metoder för analys av longitudinella data.  

 

Vår studie är, som sagt, baserad utifrån en longitudinell design vilket innebär att dataunderlaget är 

hämtat utifrån ett tidsperspektiv på tio år. Då CSR för många företag fått sitt största genomslag de 

senaste åren, är det många företag där det inte finns ett fullständigt dataunderlag gällande ESG som 

är vår variabel som mäter CSR. Därmed har många företag genom arbetets gång fått sållas bort, och 

vi ser att det kan vara aktuellt att även undersöka sambanden under en kortare period för att få fram 

ett större underlag och utifrån det undersöka huruvida sambanden skiljer sig år. Eftersom att hög 

ägarstruktur inte har någon signifikant påverkan på sambandet mellan CSR och 

investeringseffektivitet och vi inte kan utesluta att det beror på ett för litet urval, så ser vi även att 

framtida forskning skulle kunna undersöka detta samband med ett större urval.    

 

Ytterligare en begränsning i studien är att vi endast undersökt europeiska företag och därmed kan ett 

alternativ till fortsatt forskning vara att undersöka företag i samtliga delar av världen och se om 

resultatet och sambanden varierar i olika delar av världen. Som vi nämnde i teoriavsnittet finns en 

stor skillnad mellan olika länder både när det kommer till graden av CSR-engagemang samt även hur 

ägarstrukturen i företag ser ut, samt utövas. Det finns både stora skillnader mellan de europeiska 

länderna men även mellan Europa och exempelvis USA. Därmed skulle förslag på vidare forskning 

vara att undersöka ägastrukturens inverka på sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet både 

mellan olika länder, samt mellan de olika kontinenterna.          
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Vi ser även behovet av att komplettera vår forskning med en annan metod, fältstudier, inom samma 

ämne. Vårt val av att enbart använda oss av sekundärdata från Thomson Reuters Datastream innebär 

att informationen studien utgår ifrån endast innehåller den information som finns i databasen, och 

informationen i databasen förhåller sig till offentlig befintlig information (Thomson Reuters, 2017). 

Företag som därmed inte offentligt redovisar sina CSR-aktiviteter finns alltså inte representerade. Ett 

förslag till fortsatt forskning är att genomföra en studie likt denna i syfte och teori men förslagsvis 

med en annan metodologi, exempelvis genom en kvalitativ forskningmodell med fallstudier.   
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