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SAMMANFATTNING 
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Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Stefan Pehrsson och Lina Töyrä 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2019 – januari 

 

 

Syfte: Sambandet mellan CSR och CFP har undersökts otaliga gånger utan att 

forskarna kommer överens om huruvida det finns ett samband eller inte. Därmed 

finns också olika åsikter om vilket motiv som driver företag att investera i CSR. 

Tidigare forskning har fokuserat på två huvudmotiv: vinstmaximerings- samt 

filantropiska motiv. Vi har kunnat utröna ett möjligt tredje motiv till CSR-

investeringar, nämligen att företagets information om framtida CFP motiverar 

investeringar i CSR. Syftet med vår studie är därmed att undersöka om framtida 

förväntad CFP förklarar nuvarande CSR-investeringar i företag.  

 

Metod: Vår studie utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med hypotetisk-

deduktiv ansats. Forskningsstrategin är kvantitativ med en longitudinell 

forskningsdesign. Data från 890 europeiska bolag har insamlats från Thomson 

Reuters Datastream för åren 2008-2016. Vidare har dessa data analyserats i 

statistikprogrammet SPSS. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att framtida förväntad CFP förklarar företagets 

nuvarande CSR-investeringar. Detta genom att den information företaget innehar 

om sin framtida CFP påverkar dess engagemang i CSR-aktiviteter, vilket därmed 

utgör det huvudsakliga motivet till företagets CSR-investeringsbeslut. Resultatet 

visar också att företag inte investerar i CSR av filantropiska skäl, medan en 

undergrupp av företag väljer att investera i CSR med vinstmaximering som motiv. 

 

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till motivforskningen om CSR-

investeringsbeslut genom att bevis erhållits för att ett tredje motiv finns, som hittills 

är outforskat. Olika intressenter har nytta av kunskapen om detta motiv eftersom 

studien visar att CSR-investeringar leder till att information om företagets framtida 

information avslöjas. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Fortsatta studier inom ämnet skulle förslagsvis 

kunna rikta in sig på mindre företag eller enskilda länder, då denna studie fokuserat 

på stora europeiska bolag. För att få en mer detaljerad inblick i hur ett företag tänker 

kring CSR-investeringar föreslår vi en fallstudie inom ämnet, med kvalitativ 

inriktning. 

 

Nyckelord: CSR, CFP, socialt ansvar, filantropi, vinstmaximering, signalering. 
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Aim: The relationship between CSR and CFP has been investigated many times 

without any conclusion if there is any relationship or not. Because of the lack of 

conclusion there are different opinions about what motive companies have when 

they invest in CSR. The research that has been done in the field have focused on 

two motives: profit maximization- and the philanthropical motive. We have 

identified a possible third motive to CSR-investments, namely that company’s 

information about future CFP motivates current investments in CSR. The aim of our 

study is to investigate if future expected CFP explains current CSR-investments 

among companies. 

 

Method: Our study is based on a positivistic research philosophy with a hypothesis-

deductive approach. The study has a quantitative strategy with a longitudinal design. 

We have collected data from 890 European companies during the period of 2008-

2016 from Thomson Reuters Datastream. We have analyzed the data in the 

statistical software SPSS. 

 

Result & Conclusions: The result of the study indicates that the future CFP explains 

current CSR-investments. This happens because the company’s private information 

regarding future CFP influences the commitment to CSR-activities, which make the 

information-motive the main motive to CSR-investments. The result also shows that 

companies do not invest in CSR for philanthropic reasons, while a subgroup of 

companies chooses to invest in CSR with profit maximization as a motive.  

 

Contribution of the thesis: The study provides a contribution to the research about 

how different motives drive companies’ decision-making process about CSR-

investments through the third identified motive, which is an unexplored field. 

Different stakeholders can appreciate the knowledge of this motive because of the 

private information the companies reveal with the CSR-investments that they do. 

 

Suggestions for future research: We have done our study on large public European 

companies. Future studies in the field should aim non-public companies or specific 

countries. We suggest a qualitative study to get a more detailed picture about how 

companies reveal private information in this field. 

 

Key words: CSR, CFP, social responsibility, philanthropy, profit maximization, 

signaling.  
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1. Inledning 

 
I inledningen presenteras först bakgrunden till vår studie med en beskrivning av CSR och dess 

uppkomst. Därefter följer en problemdiskussion samt studiens syfte och frågeställningar. Inledande 

kapitlet avslutas med en disposition över hur studiens resterande kapitel är uppbyggda. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Corporate Social Responsibility (härefter kallat CSR) har en lång historia och Carroll (2008) 

beskriver att rötterna till begreppet uppstod redan på den senare delen av 1800-talet. Under den här 

perioden menar Carroll att företagen intresserade sig främst för frågor som rörde personalen men det 

uppstod även filantropisk verksamhet bland industrimagnater som Rockefeller och Vanderbilt i USA 

(Carroll, 2008). Carroll anser att den moderna definitionen av CSR började växa fram under 1950-

talet, även om det finns viss tidigare forskning inom området som sökte svar på om företagen har ett 

socialt ansvar och till vem och för vad de ansvarar för. 

   

Carroll (2008) beskriver att under 1970-talet började forskningen försöka definiera vad CSR 

egentligen innebär. Han menar att det fanns osäkerhet kring vad begreppet betydde och hur 

förhållningen mot det skulle se ut så. En definition som Carroll lyfter fram beskrivs av Harold Johnson 

(1971) som att ett socialt ansvarsfullt företag inte bara strävar efter större vinster utan även tar hänsyn 

till sina intressenter. I enlighet med den synen på CSR började affärsmännen under denna period att 

engagera sig i företagsfilantropi och samhällsrelationer (Carroll, 2008).  

   

Inom CSR-forskningen började det sedan utvecklas olika teman inom ramen för begreppet och 

forskarna försökte hitta sätt att kvantifiera begreppet CSR och därigenom kunna mäta företags 

faktiska prestationer inom området menar Carroll (2008). Under 1990-talet började en hel del 

forskning sträva efter att undersöka förhållandet mellan CSR och företagets finansiella prestation, ofta 

förkortat CFP (Corporate Financial Performance), menar Carroll vidare. Sedan dess har, enligt Lee 

(2018) och Elfenbein, Margolis och Walsh (2007), en mängd studier utförts främst på korrelationen 

mellan CSR och företagens ekonomiska resultat, och fokus har varit på om företagsinvesteringar i 

CSR kan förbättra eller skapa företagsvärde och förbättra företagens prestanda. CSR-investeringar 

påstås ofta kunna öka varumärkeskännedomen och företagets rykte samt gynna långsiktig 

företagsutveckling (Lee, 2018).  
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I vår genomgång av tidigare litteratur inom CSR-området finner vi det svårt, nästintill omöjligt, att 

hitta en absolut definition av begreppet CSR men Carrolls (1979) definition har fått en stor spridning 

och kan ses som en fingervisning av vad begreppet CSR innebär. Carroll beskriver CSR som ett 

ramverk som bygger på fyra sociala dimensioner: ekonomiskt ansvar, etiskt ansvar, juridiskt ansvar 

och filantropiskt ansvar. Carroll (1979) anser att ramverket kan sammanfattas till en definition som 

lyder: “The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical and 

discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time.” Lee (2018) och 

Elfenbein et al. (2007) menar att CSR inte bara är en akademisk diskussion inom forskningen, utan 

även en diskussion hos företag och samhället i stort. Enligt Lee (2018) definierar World Business 

Council for Sustainability and Development (WBSCD) CSR som ett fortsatt engagemang från ett 

företag för att bidra till ekonomisk utveckling, samtidigt som livskvalitén förbättras för anställda och 

deras familjer samt även för samhället som helhet. Följaktligen menar Lee att målet för ett företags 

drift inte bara är att maximera aktieägarnas intressen utan också att visa engagemang för intressenter, 

socialt missgynnade grupper och miljöskydd. Lee påpekar att företagen också måste tänka på sitt 

rykte och utveckla relationer med lokala samhällen genom att investera i CSR för att överleva global 

konkurrens.  

   

Enligt Lee (2018) har CSR under de senaste två decennierna alltmer betonats av myndigheter, företag 

samt allmänheten, och ökningen av miljömedvetenheten har också lett investerare till att godkänna 

miljörelaterade CSR-aktiviteter som tagits av företagen. Lee menar vidare att trots detta går det inte 

att ignorera att CSR-aktiviteter också innebär utgifter för företaget samt att CSR-investeringar är 

komplicerade och osäkra. Enligt Lee är fördelarna med att implementera CSR, såsom gott rykte och 

ökad varumärkeskännedom, inte enkla att värdera och efter att ha investerat i CSR kan vissa företag 

få vinst medan andra lider stor förlust. Elfenbein et al. (2007) menar att detta leder till splittrade 

åsikter om huruvida företag ska investera i CSR eller inte, och i vår studie kommer vi att återkomma 

till om hur den existerande forskningen inom området i nuläget verkar vara otillräcklig för att hjälpa 

företaget med sitt investeringsbeslut om CSR-aktiviteter.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Som vi nämnde ovan finns det en bred forskning inom området CSR och frågan om CSR:s påverkan 

på både samhället och företagets prestation är under ständig utredning (Crane, Henriques, Husted & 

Matten, 2017). Ett stort antal forskare argumenterar för att orsakssambandet mellan CSR-

investeringar och CFP är positivt, några exempel är Saaeidi, Saeidi, Saeidi, Saeidi och Sofian (2014) 
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samt Elfenbein et al. (2007). I andra studier visar resultaten att orsakssambandet är negativt, 

exempelvis: Brammer, Brooks och Pavelin (2006) samt Liao, Shih, Wang, Wu och Zhang (2017). 

Fauzi (2009) drar i sin tur slutsatsen att orsakssambandet mellan investeringar i CSR och CFP är så 

litet att det kan ses som obefintligt.  

 

Den tidigare forskningen inom området förefaller inte att komma till definitiva resultat om huruvida 

orsakssambandet är positivt, negativt eller obefintligt (Liao et al., 2017). Liao et al. hävdar att en 

orsak kan vara att de flesta studier använder olika variabler och sätt att både kvantifiera och mäta 

dessa. Saaeidi et al. (2014) kritiserar tidigare forskning för att den endast undersöker den direkta 

kausaliteten mellan CSR och CFP och därmed missar att ta med underliggande variabler som kan 

påverka. Crane et al. (2017) förklarar den tidigare forskningens disparata slutsatser med att många 

studier brister i den metodologiska ansatsen. De hävdar i likhet med Saaeidi et al. att detta leder till 

att många studier förbiser faktorer som kan påverka studiernas resultat.  

 

Argumenten som forskarna använder som stöd för sina resultat i den forskning som vi har studerat 

skiljer sig kraftigt åt, och vi har funnit att de kan kopplas till två olika motiv för CSR-investeringar. 

Det första motivet är att företagets ledare värnar så pass mycket om samhället och miljön att de vill 

investera i dessa trots att det kan ha negativa effekter på företagets vinst (Joshi & Li, 2016). Detta 

motiv beskrivs av Bénabou och Tirole (2010), som att CSR-investeringarna har ett filantropiskt syfte 

där pengar som skulle ha gått till aktieägarna istället går till CSR-aktiviteter. Joshi och Li (2016) 

påpekar att kritiker till CSR-investeringarna menar att dessa inverkar negativt eller obefintligt på 

CFP. CSR-investeringarna ses då, enligt Joshi och Li, endast som improduktiva ceremoniella 

aktiviteter alternativt välgörenhet på aktieägarnas bekostnad.    

 

Det andra motivet beskrivs av Saaeidi et al. (2014), som ger läsaren en bild av att CSR-investeringar 

har en positiv inverkan på företagets rykte, konkurrensfördelar och kundnöjdhet, vilket leder till ökad 

CFP. Vi menar att det resonemanget går att koppla till det som Joshi och Li (2016) samt Lee (2018) 

beskriver som ett motiv för företags CSR-investeringar: om målet med alla investeringar är att 

maximera CFP blir motivet med CSR-investeringar detsamma, dvs. vinstmaximering. I sådana fall 

innebär resultatet att all nytta som samhället har av investeringarna endast ses som biprodukter av de 

investeringar organisationen gör för att maximera CFP (Joshi & Li, 2016). Oavsett vilket motivet är 

att investera i CSR finner vi att det knappast går att stödja sitt investeringsbeslut med hjälp av tidigare 

forskning inom området, då den, enligt Crane et al. (2017), inte är tillförlitlig pga. dess bristande 

metodik.  
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I vår litteraturundersökning har vi dock identifierat en idé som ifrågasätter grundtanken att CSR-

aktiviteter sker antingen med motivet att öka bolagets vinst eller av filantropiska skäl. Flammer 

(2013) menar att problemet med tidigare forskning är att den har begränsats av att CSR är endogen 

med avseende på CFP. Det innebär enligt Flammer att ett företags beslut att satsa på CSR-aktiviteter 

sannolikt kan korrelera med företagets andra icke-observerbara egenskaper, vilka också kan påverka 

CFP. Detta påstående får stöd av Crane et al. (2017) och Ullah, Akhtar och Zaefarian (2018) som 

menar att tidigare studiers resultat inte är tillförlitliga pga. endogenitetsproblem, som beror på 

utelämnade variabler, mätfel eller omvänt orsakssamband. Till följd av detta drar Flammer slutsatsen 

att den positiva korrelationen mellan CSR och CFP, som flertalet forskare funnit, inte kan garanteras.  

 

Elfenbein et al. (2007) menar, i likhet med Flammer (2013), att det inte finns någon forskning om 

aspekten att när företaget förväntar sig en stark framtida ekonomisk prestation så kan det leda till 

CSR-investeringar. Elfenbein et al. noterade att den tidigare forskningen tenderar att endast fokusera 

på hur CSR-initiativ kan öka CFP medan Flammer påpekar att det kan vara så att företag investerar i 

CSR som en reaktion på förväntade framtida vinstökningar. Med stöd av Flammers och Elfenbeins 

et al. resonemang menar vi att om CSR-investeringar beror på förväntade framtida vinstökningar 

kamoufleras företagens verkliga motiv av den falska slutsatsen att lönsamhetsmotiv driver CSR-

investeringar. I sådana fall finns även skäl att undersöka Yan, Wang & Dengs (2018) resonemang 

angående att ett företags aktiviteter skickar signaler till intressenter om hur företaget använder sina 

resurser och därmed avslöjar information om sin framtida CFP, då vi utifrån detta menar att nuvarande 

CSR-aktiviteter kan vara en sådan signal.  

 

Mot bakgrund av Flammers (2013) och Elfenbeins et al. (2007) beskrivning av problemen med den 

tidigare forskningen vill vi med vår forskning lyfta fram en helt ny aspekt på företagens motiv till att 

investera i CSR-aktiviteter. Vi menar, med stöd av Flammer, att det kan finnas ett tredje motiv till 

CSR-investeringar, som innebär att företag som längre fram i tiden förväntar sig en stark CFP kan 

vara mer benägna att investera i CSR-aktiviteter. Detta motiv förefaller helt outforskat då tidigare 

forskning fokuserat på hur CSR påverkar CFP, men inte det motsatta förhållandet, dvs. hur framtida 

CFP påverkar nuvarande CSR-investeringar (Flammer, 2013; Elfenbein et al., 2007). Till följd av 

Flammers resonemang samt bristerna i tidigare forskning (Crane et al., 2017) går det inte längre att 

ta för givet att motiven till CSR-investeringar utgörs av välgörenhet eller för att öka CFP. Det kan 

istället vara så att företags CSR-investeringar är en tandemeffekt av framtida ökande 

investeringsutrymme (vinster) och ökande krav på CSR-engagemang från intressentgrupper i 

samhället (Yan et al., 2018). I det perspektivet kan varken lönsamhetsmotiv eller frivillig filantropi 
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anses vara de effektiva motiven, utan företagets information om sina framtida utsikter skulle enligt 

vårt antagande kunna vara det drivande motivet till CSR-investeringar.  

 

Vår studie bidrar till forskningen om de ekonomiska effekterna av CSR genom att visa att tidigare 

forsknings fokus på huruvida CSR-investeringar ökar CFP eller inte, är en ofullständig syn på 

sambandet mellan CSR-investeringar och CFP. Med stöd av tidigare teori inom området, (Flammer, 

2013; Elfenbein et al., 2007) samt våra resultat, strävar vi efter att klargöra att den positiva kopplingen 

mellan CSR-utgifter och finansiella resultat mer sannolikt beror på informationsvärdet i CSR-

utgifterna snarare än positiva avkastningar på dessa investeringar. Vår studie strävar också efter att 

visa att information om företagets CSR-utgifter, enligt Yan et al. (2018) resonemang, kan avslöja 

företagets privata information om dess framtida finansiella utsikter för investerare och intressenter. 

 

Ytterligare ett bidrag ges till forskningen om motiv till CSR-aktiviteter genom att vi undersökt ett 

tredje motiv till CSR-investeringar, vilket ses som ytterligare ett motiv till de två tidigare 

huvudmotiven som studerats inom CSR-forskningen. De motiv som den tidigare forskningen funnit 

kan ha påverkats av endogenitet som gett felaktiga resultat (Crane et al., 2017). Där tidigare forskning 

funnit att företagets motiv till CSR-investeringar är att maximera CFP, kan underliggande variabler, 

såsom ledningens privata information om företagets framtida utsikter, haft en inverkan på resultatet 

(Crane et al., 2017; Lys, Naughton & Wang, 2015; Ullah et al., 2018). Motivet kan istället ha varit 

att företaget haft information om sin framtida CFP och därför funnit att det finns utrymme för CSR-

investeringar (Flammer, 2013, Elfenbein et al., 2007).  

 

Vår studie är innovativ och aktuell då den tar hänsyn till endogenitetsproblem som tidigare forskning 

missat att beakta (Crane et al., 2017; Ullah et al., 2018). Enligt Ullah et al. (2018) har akademiska 

tidskrifter nyligen ställt krav på forskare att endogenitetsproblem måste uppmärksammas och därmed 

kommer vår studie att vara en av de första att utformas utifrån dessa krav. Vi har utvecklat ett unikt 

sätt att bygga upp vår analysmetod i en procedur som innefattar regressionsmodeller i flera steg, i 

enlighet med Ullahs et al. (2018) rekommendationer om hur man undviker endogenitetsproblem. 
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1.3 Frågeställningar 

För att kunna undersöka om framtida CFP förklarar nuvarande CSR-investeringar i företag kommer 

studiens frågeställningar att vara: 

 

 Investerar företag i CSR-aktiviteter för att gagna samhället?  

 Investerar företag i CSR-aktiviteter för att öka CFP? 

 Investerar företag i nutida CSR-aktiviteter för att de förväntar sig en ökad framtida CFP? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om framtida förväntad CFP förklarar nuvarande CSR-

investeringar i företag.  

 

1.5 Disposition 

Inledning: I det inledande kapitlet har vi beskrivit studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. 

Övriga arbetet disponeras enligt följande: 

 

Teoretisk referensram: I detta avsnitt presenterar vi först ramverken kring den omdiskuterade 

relationen mellan CSR och CFP. Sedan följer en redogörelse för rådande teorier inom detta område 

samt en beskrivning av företags motiv till att investera i CSR. Vi presenterar specifikt ett ännu 

outforskat motiv som vi påstår leder till företags CSR-investeringar samt utvecklar hypoteser för att 

kunna undersöka och förklara denna relation. 

 

Metod: I vårt metodavsnitt beskriver vi inledningsvis vår vetenskapliga utgångspunkt, 

forskningsstrategi och datainsamlingsmetod. Därefter redogör vi för vår operationalisering av de 

begrepp vi avser att undersöka i studien, följt av regressionsmodeller och en beskrivning av våra 

analysmetoder. 

 

Resultat: I resultatavsnittet visar och beskriver vi våra resultat från analysmodellerna. Först redogör 

vi för urvalets sammansättning samt den deskriptiva statistiken för varje variabel. Därefter följer 

resultaten från regressionsanalyserna. 

 

Diskussion: 

I detta avsnitt diskuterar vi studiens resultat i relation till tidigare forskning och teorier kring 

relationen mellan CSR och CFP. Vi återkopplar till våra uppställda hypoteser samt våra tre motiv vi 



 

7 

 

beskrev i teoriavsnittet. Till en början redogör vi för vad våra resultat visar gällande motiven och de 

vetenskapliga teorierna. Vi avslutar med en sammanfattande diskussion. 

 

Slutsats: 

I vårt avslutande kapitel redogör vi för våra slutsatser samt forskningsbidrag och avslutar med att 

diskutera studiens begränsningar och ger förslag till vidare forskning inom området. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt presenterar vi först ramverken kring den omdiskuterade relationen mellan CSR och 

CFP. Sedan följer en redogörelse för rådande teorier inom detta område samt en beskrivning av 

företags motiv till att investera i CSR. Vi presenterar specifikt ett ännu outforskat motiv som vi påstår 

leder till företags CSR-investeringar samt utvecklar hypoteser för att kunna undersöka och förklara 

denna relation. 

 

2.1 Relationen mellan CSR och CFP 

Under de senaste decennierna har CSR-aktiviteter blivit en väsentlig del av företagens verksamhet 

(Cho & Lee, 2017). Liao et al. (2017) menar att detta kan bero på att en stor del av forskningen inom 

CSR finner att företag som ägnar sig åt CSR-aktiviteter är mer konkurrenskraftiga. Liao et al. 

beskriver vidare att under den senaste tiden har empirisk forskning inom CSR funnit bevis för att 

relationen mellan CSR och CFP är inkonsekvent, och flera företag underlåter därmed att engagera sig 

i CSR-aktiviteter. Cho och Lee konstaterar att frågan om huruvida CSR-aktiviteter gynnar företagen 

ekonomiskt är ett långvarigt bekymmer för akademikerna. Även Liao et al. påvisar att trots utförliga 

studier av relationen mellan CSR och CFP är dess natur en ständigt debatterad fråga. Lu, Chau, Wang 

och Pan (2014) menar att resultaten från den tidigare forskningen har varierat mellan positivt, negativt 

och icke-signifikant. De har undersökt 84 studier under perioden 2002 till 2011 och beskriver att 

orsakssambandet som forskningen försöker hitta har inverkan på resultatet, och därmed kan 

riktningen på kausaliteten mellan CSR och CFP spela en avgörande roll. Marom (2006) beskriver den 

tidigare forskningen i likhet med Liao et al. som inkonsekvent och menar att de olika synsätten på 

begreppen CSR och CFP leder till att studiernas resultat skiljer sig åt. 

 

Cho och Lee (2017) menar att många forskare har undersökt konsekvenserna av CSR-investeringar 

genom att fokusera på sambandet mellan CSR och CFP. Enligt Elfenbein et al. (2007) härstammar 

den omfattande forskningen i området från den långvariga debatten om ifall företag, vars 

huvudsakliga verksamhet inte är avhjälpande, ändå ska vidta frivilliga åtgärder för att lösa problem 

som föroreningar och sjukdomar. Elfenbein et al. beskriver vidare att ifall företagen skulle vinna 

ekonomiskt på detta så skulle det ge dem skäl till att bidra till samhället, vilket beskrivs av uttrycket 

“doing well by doing good” (Seifert, Morris, Bartkus, 2004; Bénabou & Tirole, 2010).  
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Lu et al. (2014) framhåller att definitionen på CFP skiljer sig markant mellan studierna inom området. 

Andersson (2013) definierar CFP som de mål och mätningar som avser företagets finansiell och icke-

finansiella utfall. Han påpekar dock att de finansiella måtten ofta kritiserats för att vara svåra att 

förstå, samt att finansiell information domineras av kvantitativa data. Lu et al. beskriver tre kategorier 

av finansiella mått som används i studierna. Den kategori som används minst är perceptuella mått 

som Lu et al. beskriver som subjektiva eftersom de är baserade på enkätsvar från respondenter. 

Kategorin som används näst mest är marknadsbaserade mått som inkluderar aktieavkastning, 

marknadens avkastning och marknadsvärde mot bokföringsmässigt värde. Den här kategorin menar 

författarna delvis kan vara subjektiv. Den mest använda kategorin av mått är redovisningsmässiga, 

och Lu et al. finner att redovisningsmässiga mått som ofta används är ROA (return on assets), ROE 

(return on equity) och ROS (return on sales). Författarna anser att redovisningsmässiga mått är mer 

objektiva och inte går att tolka på samma sätt som de övriga kategorierna. Kategorierna behöver inte 

användas var för sig utan vissa studier använder en kombination av kategorierna (Lu et al., 2014). 

 

2.2 Företagens sociala ansvar 

När företagens CSR-investeringar diskuteras uppkommer ständigt frågan om hur långt deras sociala 

ansvar sträcker sig (Carroll, 1991). Carrolls (1979) definition av socialt ansvar bygger på fyra olika 

dimensioner: ekonomiskt, etiskt, juridiskt och filantropiskt ansvar. Dessa dimensioner belyser de 

olika aspekterna som företagen måste ta hänsyn till i sitt CSR-investeringsbeslut (Carroll, 1979). 

Carrolls modell illustreras av den välkända CSR-pyramiden (Figur 1) och visualiserar den hierarkiska 

relationen mellan de olika nivåerna. Carroll (1991) menar att företagets grundläggande ansvar är det 

ekonomiska ansvaret som de övriga nivåerna bygger på. Företagets huvudsakliga ansvar är att 

producera varor och tjänster som samhällets medlemmar behöver och samtidigt öka lönsamheten för 

att maximera företagets vinst (Carroll, 1991). Carroll beskriver vidare att den växande gruppen av 

intressenter som kräver både legala och etiska ansvarstaganden av företag gör att företagets ledning 

måste anstränga sig alltmer för att hitta en balans mellan dessa krav samt kraven på vinstmaximering 

från sina investerare och aktieägare.  
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Figur 1. Carrolls CSR-pyramid (Carroll, 1991) 

Med anknytning till de externa intressentgruppernas krav handlar det påföljande steget i Carrolls 

CSR-pyramid om det legala ansvar som företagen måste ta hänsyn till. Lagar och regleringar från 

myndigheterna kräver att de varor och tjänster som företagen erbjuder måste uppfylla åtminstone de 

grundläggande lagstadgade kraven (Carroll, 1991). Det finns både nationella och internationella 

regler att förhålla sig till och enligt Carroll bör ett framgångsrikt företag kunna identifiera sig som en 

organisation som uppfyller sina legala skyldigheter. Tillsammans med det ekonomiska ansvaret 

bygger det legala ansvaret grunden för affärssystemet (Carroll, 1991). 

 

Nästa nivå i CSR-pyramiden, det etiska ansvaret, handlar om de CSR-aktiviteter som företaget 

bedriver utöver de lagligt fastställda kraven, beskriver Carroll (1991). Carroll menar att de etiskt 

grundade CSR-aktiviteterna speglar de institutionella krav som samhällets medlemmar innehar. Det 

etiska ansvaret gestaltar de standarder, normer och förväntningar som konsumenter, anställda 

aktieägare och samhället i stort anser som rättvisa och som respekterar och skyddar deras moraliska 

rättigheter (Carroll, 1991). Denna aspekt på ansvar skapar ofta hårda offentliga debatter som kan vara 

problematiska för företag att förhålla sig till, då samhällsmedlemmar har olika värderingar och 

normer som de förväntar sig att företaget ska möta i sin verksamhet genom att investera i CSR långt 

utöver vad lagen kräver (Carroll, 1991). Carroll (1991) framhåller att företagen måste vara snabba på 

att identifiera nya framväxande etiska och moraliska normer som samhället utvecklar för att kunna 

möta de förväntningar på etiskt ansvarstagande som uppstår. 

 

Den sista nivån på företagets ansvar, filantropiskt ansvar, handlar om de CSR-investeringar som 

företaget gör frivilligt utan yttre påtryckningar, menar Carroll (1991). Visserligen kan det handla om 
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att olika samhällsaktörer ber företag om bidrag eller hjälpmedel till humanitära program eller 

utbildningar, men dessa efterfrågas på en mer frivillig basis och företag anses inte som oetiska eller 

omoraliska om de inte väljer att ställa upp, anser Carroll vidare. Företagets handlingar ger uttryck för 

dess önskan att vara en god samhällsmedborgare och detta genomförs genom att använda de 

anställdas tid eller företagets pengar åt att göra gott för samhället och förbättra livskvaliteten för andra 

människor. 

 

De olika synsätten på relationen mellan CSR och CFP, företagens sociala ansvar samt de olikartade 

tillvägagångssätten och resultaten studierna emellan gör att tre företagsekonomiska teorier blir 

aktuella att ta upp: stockholder theory, stakeholder theory samt slack resources theory. Vi menar att 

alla tre teorier går att koppla på olika sätt till de motiv som vi senare beskriver att företag kan ha för 

att ta beslut om CSR-investeringar. Eftersom vårt tredje motiv har unika egenskaper i form av att 

CSR-investeringar avslöjar viss information till intressenter, finner vi det viktigt att redogöra för en 

fjärde teori, signaling theory. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Studiens fyra företagsekonomiska teorier (egen utvecklad) 

 

2.2.1 Stockholder theory 

Friedman (1970, September 4) förespråkar starkt synsättet att företagets enda ansvar är att öka 

vinsterna för sina aktieägare. Först och främst fastställer han att företagsledaren är anställd av 

företagets ägare och har ett direkt ansvar till sina arbetsgivare. Detta ansvar går ut på att driva 

företaget enligt deras önskemål (Friedman, 1970, September 4). Vidare beskriver Friedman att 

aktieägarnas önskemål generellt är att tjäna så mycket pengar som möjligt, och även om det 

förekommer att personer startar företag i välgörenhetssyfte så är företagsledaren ändå en agent för 

aktieägarna och dessa är hans huvudansvar. Om företagsledaren tillskrivs ett socialt ansvar innebär 

det att denne i något skede blir tvungen att agera på ett sätt som inte är av arbetsgivarens intresse, 

reflekterar Friedman vidare. Väljer företagsledaren att investera i miljön, t.ex. minska föroreningar 

utöver vad som krävs enligt lag, blir konsekvensen att han spenderar aktieägarnas pengar för ett 

socialt och miljömässigt ändamål, vilket Friedman anser vara felaktigt. Enligt Carrolls (1979) CSR-

definition så hamnar företagsledarens handlande då inom den etiska eller filantropiska dimensionen 

medan Friedmans stockholder theory strikt förhåller sig till den ekonomiska aspekten på ansvar. 

Stockholder-

theory 
Signaling-theory 

Slackresources-

theory 

Stakeholder-

theory 
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Friedmans stockholder theory har stött på mycket kritik under åren (McAleer, 2002; Campbell, 2007; 

Freeman, 1994). McAleer menar att Friedmans uppfattning är otydlig och att inget av hans argument 

som stöder hans synpunkter är övertygande. McAleer ställer sig frågan varför företagen skulle vara 

befriade från moraliska krav genom att endast se till sina egna intressen och ignorera effekterna av 

sina handlingar mot andra. 

 

2.2.2 Stakeholder theory 

Russo och Perrini (2009) menar att ett företag som ser sig som ansvarstagande måste ha ett etiskt och 

intressentbaserat synsätt på de frågor som rör företagandet, vilket kan kopplas till stakeholder theory. 

Det svenska uttrycket för begreppet stakeholder är “intressenter”, vilket är ett brett begrepp som 

omfattar anställda, kunder, leverantörer, aktieägare, samhället och miljön (Lee, 2018). Freeman 

(1994) beskriver stakeholder theory med att det är sunt förnuft att oroa sig över de intressenter som 

blir berörda av företagets handlingar eller motsatsen, dvs. intressenters handlingar som berör 

företaget. Företaget verkar i en social miljö och använder sig oundvikligt av kritiska resurser såsom 

skogar och vattentillgångar, menar Joshi och Li (2016). Olika externa intressenter kräver därmed 

information om företagets aktioner som kan påverka det naturliga och sociala kapital som 

tillhandahålls av allmänheten, och Joshi och Li påpekar att det borde ligga i företagets strategiska 

intresse att respektera intressenternas krav. Freeman, Wicks och Parmar (2004) menar att CFP skapas 

genom att motivera intressenter att arbeta tillsammans för att förbättra den verklighet företaget verkar 

inom. Ett liknande resonemang för Marom (2006) som beskriver intressenterna ur ett tvådelat 

perspektiv. Han anser, i likhet med Freeman, att organisationen både kan skada och hjälpa grupper 

av intressenter likväl som det motsatta förhållandet. 

 

Margolis och Walsh (2003) menar att stakeholder theory är en framträdande del av forskningen inom 

området för hur CSR-aktiviteter påverkar CFP. Enligt Carroll (1991) har stakeholder theory en viktig 

del i de etiska och filantropiska nivåerna av ansvar då företagens CSR-investeringar ofta är en eftergift 

för intressenternas önskningar eller påtryckningar. Marom (2006) samt Brown och Forster (2012) 

påpekar dock att trots likheterna mellan CSR och stakeholder theory så går det inte att likställa de två 

begreppen. De beskriver skillnaden som att stakeholder theory utgår ifrån de intressenter, både 

externa och interna, som företaget faktiskt har medan CSR utgår från samhället i stort och vilka 

konsekvenser företagets beslut får. Marom beskriver att forskningen kring relationen mellan CSR och 

CFP i mångt och mycket har utgått ifrån stakeholder theory och kan beskrivas med följande citat: 

“How moral conduct by firms toward their stakeholders affects the firms’ wealth.” (Marom, 2006). 
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2.2.3 Slackresources theory 

Cyert och March (1963) menar att ett överskott av resurser (slackresources) gör att en organisation 

har möjlighet att driva projekt där resultatet inte nödvändigtvis behöver vara positivt. Den 

förhållningen är möjlig eftersom företaget använder resurser som inte behövs till kärnverksamheten. 

Begreppet “slackresources” kan enligt George (2005) även ha innebörden användbara resurser, och 

Preston och O’Bannon (1997) anser att teorin går att ses som ett koncept som relateras till både 

tidigare CFP och lönsamhet.  

 

Waddock och Graves (1997) beskriver att företag som har överskott av resurser tenderar att vara mer 

benägna att engagera sig i CSR-aktiviteter. Vidare beskriver de att det kan vara en nödvändighet med 

ett överskott för att ett företag ens ska kunna initiera CSR-aktiviteter. Författarna poängterar att ett 

företag som har mindre resurser till sitt förfogande har svårt att ta sig an CSR-aktiviteter då de resurser 

som finns måste användas till kärnverksamheten. Det finns även forskning som menar att 

slackresources är en nödvändighet för filantropiska aktiviteter, eftersom dessa, i likhet med CSR-

aktiviteter, förutsätter att det finns ett överskott av resurser (Seifert et al., 2004). Detta kan kopplas 

till Burgeois (1981) som anser att slackresources är ett kraftfullt begrepp eftersom överskottet av 

resurser kan ses som en slags dämpning av ett företags problem och underlätta uppnåendet av dess 

uppsatta mål. I Carrolls (1991) CSR-pyramid ses det ekonomiska ansvaret som grunden för att 

företaget ska kunna gå vidare till andra nivåer av ansvarstagande, vilket indikerar att företaget måste 

ha en god ekonomisk grund att stå på för att kunna bedriva CSR-investeringar. 

 

2.2.4 Signaling theory 

Spence (1973) formulerade signaling theory genom att använda arbetsmarknaden som en modell för 

hur potentiella arbetstagare signalerar sin kvalitet till arbetsgivare. När människor utbildar sig så anser 

Spence (1973) att de signalerar till arbetsgivare att de klarar av avancerade studier. Detta leder till att 

informationsasymmetrin mellan de båda parterna minskar eftersom arbetsgivaren kan observera den 

signal (examensbevis) om kvalitet som den presumtiva arbetstagaren ger i form av en trolig 

produktivitet. Yan et al. (2018) menar att signaling theory:s främsta bidrag är förståelsen för 

informationsassymmetrin som de anser alltid finns mellan en företagsledning och dess intressenter. 

Trots att Spence (1973) formulerade signaling theory utefter arbetsmarknaden så menar Connelly, 

Certo, Ireland och Reutzel (2011) att teorin har applicerats på en mängd olika underdiscipliner inom 

både nationalekonomin och företagsekonomin. De beskriver vidare att teorin har haft stor 

genomslagskraft inom ledarskapsforskningen för att kunna utröna vilken effekt signaler som 



 

14 

 

ledningen av företag skickar till sina intressenter. Connelly et al. (2011) åskådliggör tidslinjen (Figur 

3) för signaling theory där de menar att det finns fyra skeenden som varje signal tar. 

 

Figur 3. Tidslinjen för signaling theory (Connelly et al., 2011). 

Signaleraren. Connelly et al. (2011) menar att företagsledningen har information av både positiv och 

negativ karaktär som företagets intressenter skulle vilja ha. I en vid mening så har alltid 

företagsledningen information som intressenter skulle finna användbar om den kommunicerades 

eftersom informationen som sådan signalerar företagets kvalitet.  

 

Signalen. Företagsledningen har information enligt första steget som de måste besluta om de ska 

kommunicera till sina intressenter. Connelly et al. (2011) anser att det är viktigt att förstå att den 

information som företagsledningen väljer att kommunicera oftast är av positiv art.  

  

Mottagaren. Connelly et al. (2011) beskriver vidare att mottagaren av signalen alltid är någon 

intressent som saknar den information som signalen ger. Även i detta steg i tidslinjen anser Connelly 

et al. (2011) att ett grundläggande rekvisit för att signalen ska skickas är att det krävs att signaleraren 

på något sätt ska anse sig kunna tjäna på mottagarens reaktion, en reaktion som utan att signalen hade 

skickats inte skulle uppstått.  

 

Återkoppling. Det sista steget är, enligt Connelly et al. (2011), återkopplingen. Författarna menar att 

i det här steget råder ett motsatsförhållande där signaleraren blir mottagare av en signal som gäller 

återkoppling på den ursprungliga informationen som kommunicerades (signalen). Vidare anser de att 

återkopplingen är av vikt för signaleraren eftersom det ger en bild av hur signalen har tolkats och vad 

som ansågs viktigt. 

 

Yan et al. (2018) anser att signaling theory hjälper intressenter att förstå hur effektivt ett företag 

använder dess resurser i ett brett perspektiv. De beskriver att en signal kan bestå av allt ifrån 

lagstadgad kommunikation som en årsredovisning från ett börsnoterat företag till frivilliga initiativ 

som CSR-aktiviteter eftersom det ger ett positivt intryck av företaget bland dess intressenter. Yan et 
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al. (2018) resonemang kan kopplas till Connelly et al. (2011) modell som beskrev att signaleraren 

oftast vill att signalerna ska vara av positiv art för intressenterna. 

 

2.3 Företagens motiv till CSR-investeringar 

Enligt Aagard, Valente och Rasmussen (2008) använder företag CSR på många olika sätt, vilket 

författarna menar hänger ihop med att begreppet CSR är svårdefinierat. Vidare beskriver Aagard et 

al. samt Carroll (1991) att under utvecklandet av de olika definitionerna av CSR under årens lopp 

finns olika aspekter på frågan om hur långt företagens ansvar mot samhället sträcker sig. Klonoski 

(1991) finner att å ena sidan finns aspekten att företagen inte har något ansvar alls, eller att det 

ansvaret sträcker sig endast till vinstmaximering, vilket förespråkas av Friedmans (1962) stockholder 

theory. Även Carroll (1979) anser att företaget måste ta hänsyn till sin CFP, och beskriver vidare att 

den ekonomiska dimensionen inom CSR innebär att företag inte kan bortse från att det finns ett socialt 

ansvar i företags fortlevnad eftersom det är många som skulle drabbas om företaget skulle hamna på 

obestånd. Å andra sidan finns aspekten att företagen är mer som sociala institutioner med moraliska 

och samhälleliga förpliktelser, enligt Klonoski samt Carroll, vilket kan kopplas till stakeholder 

theory.  

 

Lee (2018) menar att det finns en omfattande forskning kring de olika motiven till ett företags CSR-

investeringsbeslut. Forskningsfrågorna i tidigare studier inom området har kretsat kring hur långt 

företagens ansvar sträcker sig samt de ekonomiska konsekvenserna av CSR-investeringarna. Vi 

kommer nedan att presentera filantropi-motivet och vinstmaximerings-motivet (Figur 4), som är de 

två huvudmotiven inom den existerande motivforskningen (Joshi & Li, 2016; Lee, 2018). Det tredje 

motivet (informations-motivet) är ett motiv som enligt oss kan fungera som ytterligare ett huvudmotiv 

till CSR-investeringar (Figur 4). Vi har funnit att många forskare, såsom Flammer (2013) och 

Elfenbein et al. (2007) nämner att detta motiv kan existera, men ingen har ännu undersökt detta 

närmare. 

 

Figur 4. Studiens tre identifierade motiv till CSR-investeringar (egen utvecklad). 

Filantropi-

motivet 

Vinstmaximerings-

motivet 

Informations-

motivet 
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2.3.1 Filantropi-motivet 

Joshi och Li (2016) samt Lee (2018) indikerar att det finns två huvudmotiv till att investera i CSR 

och Carroll (1979, 2008) beskriver att ett av de ursprungliga motiven till att företag började intressera 

sig för socialt ansvar var filantropi. Detta menar Godfrey (2005) går att koppla till Carrolls (1979) 

filantropiska dimension av CSR. McWillams och Siegel (2001) anser att den filantropiska 

dimensionen måste särskiljas från det som Carroll (1979) beskriver som den etiska respektive lagliga 

dimensionen då företaget tar ytterligare ett steg än vad som krävs för att uppfylla framförallt den 

lagliga dimensionen, eftersom den är en miniminivå som företag måste förhålla sig till. Detta kan 

kopplas till Klonoskis (1991) ena aspekt på företagens ansvar, nämligen att företagen är en social 

institution. Bloom och Gundlach (2000) menar, i enlighet med stakeholder theory, att företagen har 

ett ansvar inför dess intressenter att använda CSR, eftersom intressenter och samhället kan påverkas 

av företagets verksamhet. Ur detta resonemang kan det första huvudmotivet, filantropi-motivet (Figur 

4), till att investera i CSR identifieras: att företagen investerar i CSR för att det faktiskt gör nytta för 

samhället och miljön (Joshi & Li, 2016). Detta trots att det kan ha negativa eller obefintliga effekter 

på CFP (Joshi & Li, 2016; Abdul Rahman et al., 2009).  

 

Det filantropiska motivet beskrivs av Bénabou och Tirole (2010) som att CSR-utgifterna 

representerar pengar som istället skulle ha gått till aktieägarna. Trots att filantropi nödvändigtvis inte 

måste ses som aktiviteter, vilka förbättrar CFP så ser Godfrey (2005), till skillnad från Bénabou och 

Tirole, att den här formen av CSR-investeringar kan höja moralen hos de flesta grupper av företagets 

intressenter. Resultatet av detta kan bli att CFP ökar på sikt (Godfrey, 2005). 

 

2.3.2 Vinstmaximerings-motivet 

Det andra huvudmotivet, som Joshi och Li (2016) samt Lee (2018) lyfter fram, bygger på stockholder-

teorins aspekt på ansvar samt Carrolls (1991) ekonomiska ansvarsdimension. Friedman (1962) 

betonade att ett företags enda ansvar är att använda sina resurser och engagera sig i aktiviteter som 

ökar dess vinster medan Carroll framhöll att ett ekonomiskt ansvar är själva grunden för CSR-

investeringar. Joshi och Li (2016) menar att utifrån detta är motivet till CSR-investeringar att 

företagen investerar i CSR eftersom målet med alla investeringar är att maximera CFP, dvs. 

vinstmaximering (Figur 4). Som tidigare nämnts så finns det många studier som pekar på att CSR-

investeringar ökar CFP, något som Lu et al. (2014) resultat visar. Bland de studier som har ett positivt 

resultat finner vi Saaeidi et al. (2014) samt Elfenbein et al. (2007).  
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Utifrån resultaten från de tidigare studierna menar Aagard et al. (2008) att vissa företag ser CSR som 

ett verktyg för marknadsföring och vinstmaximering och mindre fokus på samhälleliga och etiska 

aspekter. CSR används som ett sätt att upprätthålla goda relationer med intressenter samt få ett gott 

rykte och motivet är vinstmaximering för företaget snarare än etiska och samhälleliga aspekter 

(Aagard et al., 2008). Aagard et al. menar vidare att företagen insett att de kan locka miljömedvetna 

kunder genom att marknadsföra sig som ett företag som investerar i samhället, och därigenom tjäna 

pengar och öka sin CFP. 

 

2.3.3 Informations-motivet 

Campbell (2007) ifrågasätter att motivet till investering i CSR handlar om välgörenhet. Han menar 

också att motivet till att investera i CSR inte kan vara att maximera vinsten, utan tvärtom, företag 

som vill maximera vinsten bör avhålla sig från att investera i CSR. Flera studier antyder att CFP 

skulle kunna vara något som påverkar investeringarna i CSR, nämligen att en bättre CFP ger mer 

medel över till att investera i CSR (Waddock & Graves, 1997; Campbell, 2007). Detta synsätt är 

kompatibelt med slackresources theory, enligt Campbell. 

  

Heal (2005) för ett resonemang där han, i enlighet med stakeholder theory, anser att företag som 

investerar i CSR-aktiviteter kan öka sin förtjänst bl.a. genom att förhållandet mellan företagets 

intressenter förbättras och företagets effektivitet ökar. Vidare argumenterar Heal för att detta leder till 

att företagets förväntade framtida CFP ökar för investerare i form av högre utdelningar och vinster. 

Den till synes positiva länken mellan CSR och förväntad framtida CFP är inte självklar, menar Heal, 

och beskriver att marknaden straffar företag som har högre samhällskostnader (social costs) än 

företagets egna kostnader (private costs) genom en lägre marknadsvärdering av företaget.  

 

Ett flertal studier (Crane et al., 2017; Flammer, 2013; Elfenbein et al., 2007) nämner det faktum att 

vid studier av CSR:s relation med CFP finns ett underliggande antagande att kausaliteten går från 

CSR-investeringar till CFP. Elfenbein et al. nämner specifikt att den tidigare forskningen endast 

fokuserar på hur CSR-investeringar kan öka CFP. Flammer samt Crane et al. menar dock att den 

tidigare forskningen har brister som gör att det finns skäl att ifrågasätta huruvida kausaliteten går i 

denna riktning. Ett tidigare helt outforskat motiv till att investera i CSR är enligt Flammer och 

Elfenbein et al. att företag som har privat information om en förväntad stark framtida CFP investerar 

mer i CSR. Detta motiv väljer vi att kalla “informations-motivet” (Figur 4). Heal (2005) menar att 

högre utdelningar till aktieägarna kan förmedla information om företagets framtida utsikter och vi 

menar att CSR-aktiviteter på ett liknande sätt förmedlar information om företagets framtida utsikter, 
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vilket kan kopplas till signaling theory. Även Lys et al. (2015) indikerar att CSR-aktiviteter skulle 

kunna ha en sådan funktion, och de poängterar att företaget inte strävar efter att medvetet förmedla 

denna information. Författarna menar att den positiva länken mellan CSR och CFP inte är självklar, 

i likhet med de andra forskarnas resonemang (Crane et al., 2017; Flammer, 2013; Elfenbein et al., 

2007; Heal, 2005).  

 

Utifrån dessa forskares resonemang ser vi att det finns ett behov av att vidare undersöka detta motiv 

till att investera i CSR, som vi menar svarar på frågan om det finns ett orsakssamband mellan framtida 

CFP och nuvarande CSR-investeringar. Vi menar att företag som förväntar sig en stark framtida CFP 

ser att det, i enlighet med slackresources theory, kommer finnas ett överskott av resurser att använda 

till projekt som inte hör till kärnverksamheten, såsom CSR-aktiviteter (Cyert & March, 1963; Hong, 

Kubik & Scheinkman; 2012).  

 

2.4 Sammanfattning och hypotesuppställning 

De eventuella orsakssambanden som finns mellan CSR-investeringar och CFP är omdebatterade och 

någon entydig slutsats går inte att dra, vilket flera sammanfattande studier visar (Margolis & Walsh, 

2003; Lu et al., 2014). Vi har valt att studera tre motiv (Figur 4) för företags beslut kring CSR-

investeringar och vi har funnit att dessa motiv är tätt sammankopplade med fyra teorier (Figur 2) om 

företagens ansvar, aspekter på CFP och resursanvändning, nämligen: stockholder theory, stakeholder 

theory, slackresources theory samt signaling theory (Figur 2). Utifrån dessa motiv och teorier har vi 

utvecklat tre hypoteser för att kunna undersöka och förklara de eventuella orsakssamband som finns 

mellan framtida CFP och bolagens investeringar i CSR-aktiviteter. 

 

2.4.1 Hypotes 1: Filantropihypotesen 

Vi vill först undersöka tesen att företag som investerar i CSR enligt filantropi-motivet gör det för att 

de har en genuin tanke om att de vill förbättra samhället. Detta motiv kan kopplas till stakeholder 

theory, som betonar att ett ansvarstagande företag tar hänsyn till intressenter som berörs av företagets 

verksamhet (Aagard et al., 2008). Carrolls (1991) filantropiska dimension av ansvar lyfter fram att 

företag som investerar i CSR med ett filantropiskt motiv på frivillig basis använder sina ekonomiska 

medel till att förbättra samhället och inte för att förbättra sin CFP. Även slackresources theory har 

inverkan på det här motivet enligt Seiferts et al. (2004) resonemang, då företaget måste ha ett 

överskott av resurser för att kunna göra CSR-investeringar. Detta gör att företaget investerar i CSR 

utan förväntningar på att dessa utgifter ska påverka framtida CFP. Med utgångspunkt i detta kan vi 
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utforma vår första hypotes, för att besvara vår första forskningsfråga om huruvida företag investerar 

i CSR för att gagna samhället: 

 

H1. Filantropi-hypotesen 

Investeringar i CSR har inget samband med framtida CFP. 

 

2.4.2 Hypotes 2: Vinstmaximerings-hypotesen 

Aagard et al. (2008) menar att vissa företag grundar sina CSR-investeringsbeslut med ett 

vinstmaximerings-motiv. Vi anser att vinstmaximerings-motivet starkt hänger ihop med Friedmans 

(1970, September 4) stockholder theory som fastslår att företagets enda ansvar är att öka lönsamheten 

för sina aktieägare. Joshi och Li (2016) påpekar att målet med alla investeringar, även CSR-

investeringar, blir då att maximera CFP. Även Carroll (1991) menar företagets grundläggande ansvar 

är att skapa lönsamhet för sitt företag och maximera sin vinst vilket hänger samman med CSR-

pyramidens ekonomiska dimension av ansvar. Med denna forskning som grund utvecklar vi vår andra 

hypotes, som syftar till att besvara vår andra forskningsfråga om huruvida företag investerar i CSR 

för att öka CFP:  

 

H2: Vinstmaximerings-hypotesen  

Investeringar i CSR leder till förbättringar i framtida CFP. 

 

2.4.3 Hypotes 3: Informations-hypotesen 

Utifrån Flammers (2013), Elfenbeins et al. (2007) samt Cranes et al. (2017) resonemang utvecklade 

vi det tredje motivet till CSR-investeringar, nämligen att orsaken till att företag investerar i CSR är 

att de har information om att den framtida CFP ökar. Tidigare forskning anser vi har missat att 

undersöka den motsatta kausaliteten på relationen mellan CSR och CFP, nämligen att den framtida 

CFP påverkar nutida CSR-investeringar. Detta innebär att företag som förväntar sig en ökad CFP 

investerar mer i CSR-aktiviteter och genom detta förfarande så uppdagas information om företagets 

utsikter för den framtida CFP. Vi anser att vetskapen om detta gör att det inte längre går att ta för 

givet att CSR-aktiviteterna är så lönsamma som resultatet indikerar i många studier.  

 

Kan det vara så att det företag som presterar väl till synes på grund av tidigare CSR-aktiviteter, istället 

inom företaget hade information om att lönsamheten snart kommer att öka och då finns utrymme att 

investera i CSR? Vi ser en koppling mellan detta motiv och slackresources theory eftersom denna 

teori menar att företag med ett överskott av resurser är mer benägna att investera i CSR-aktiviteter 
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(Waddock & Graves, 1997). Signaling theory går även att härleda till den här hypotesen eftersom 

företaget genom detta handlingssätt förmedlar information om framtida CFP till sina intressenter 

(Yan et al., 2018). Utifrån dessa fundament utvecklar vi vår tredje hypotes, som syftar till  att besvara 

vår tredje forskningsfråga som handlar om ifall företag investerar i nutida CSR-aktiviteter för att de 

förväntar sig en ökad framtida CFP: 

 

H3. Informations-hypotesen. 

Den förväntade framtida CFP leder till att företaget åtar sig nutida CSR-investeringar. 

 

Med hjälp av hypoteserna kommer vi att beskriva eventuella orsakssamband mellan företagets 

framtida CFP och nuvarande investeringar i CSR. Den viktigaste skillnaden som vi ser mellan 

hypoteserna är att filantropi-hypotesen inte är associerad med förbättrad CFP, vilket de två andra 

hypoteserna är. Vinstmaximerings-hypotesen och informations-hypotesen skiljer sig sinsemellan åt 

genom att informations-hypotesen menar att företagets ekonomiska resultat inte är resultatet av CSR-

utgifter, utan snarare är företagets beslut att bedriva CSR-verksamhet ett resultat av ledningens 

förväntningar på framtida CFP. Studien kommer ge ett bidrag till forskningen med en helt ny 

infallsvinkel till den pågående diskussionen om huruvida CSR är lönsamt eller inte. 
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3. Metod 

 
I vårt metodavsnitt beskriver vi inledningsvis vår vetenskapliga utgångspunkt, forskningsstrategi och 

datainsamlingsmetod. Därefter redogör vi för vår operationalisering av de begrepp vi avser att 

undersöka i studien, följt av regressionsmodeller och en beskrivning av våra analysmetoder. 

 
 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

I vår studie har vi utgått från en positivistisk kunskapstradition, vilken enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2013) har sin utgångspunkt i en strävan efter objektiva, neutrala och värderingsfria beskrivningar av 

det som studeras. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen där ett kvantitativt 

förhållningssätt med kausala förklaringar ofta används, menar Sohlberg och Sohlberg vidare. Detta 

återspeglar sig i vår studie då vi, med hjälp av mätbara variabler, ämnat att undersöka och beskriva 

orsakssambandet mellan två företeelser med ett objektivt och värderingsfritt förhållningssätt. Major 

(2017) menar att positivisterna ser verkligheten som en konkret och objektiv struktur som är extern 

för forskaren och kan reduceras till en beroende och en oberoende variabel med hjälp av lagar som 

uttrycker deras samband. Detta får följden att vi utformat vår studie med ett sådant synsätt som grund 

och därmed har vi hållit ett distanserat förhållande till det vi undersökt utan att ha givit uttryck för 

våra egna värderingar, i enlighet med Major.  

 

3.2 Forskningsstrategi 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att den positivistiska forskningstraditionen är kvantitativ i sin 

metodologi och det innebär att vår forskningsstrategi har en kvantitativ ansats. Vi har prövat våra 

hypoteser och härlett resultatet av hypotesprövningen för att se om de kan antas eller måste förkastas 

och därför är vår strategi mer specifikt det som Sohlberg och Sohlberg benämner hypotetisk-deduktiv. 

Vi har arbetat efter Bryman och Bells (2017) modell (Figur 5) över hur den deduktiva processen 

genomförs genom att utifrån teorin utveckla våra hypoteser. Teorin och hypoteserna styr sedan 

datainsamlingsprocessen som mynnar ut i ett resultat där hypoteserna bekräftas eller förkastas och 

sedan sker en omformulering av teorin utifrån våra slutsatser (Bryman & Bell, 2017). I vår 

litteraturgenomgång, där vi inhämtat kunskap om tidigare teori inom området, har vi använt 

databaserna Academic Search Elite, Google Scholar och Scopus, som finns tillgängliga på Högskolan 

i Gävle. För att hitta relevanta akademiska artiklar har vi använt oss av sökord knutna till vårt 

ämnesområde, såsom ”CSR”, ”relationship CSR CFP”. Vi har även sökt i tryckt litteratur inom 

området för att inhämta väsentlig kunskap. I de sökningar vi har gjort i databaserna har vi strävat efter 
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att begränsa oss till att använda material från artiklar publicerade i akademiska tidskrifter som har 

minst graderingen tre i enlighet med ABS-rankningen i största möjliga mån. 

 

Figur 5. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2017) 

3.3 Forskningsdesign 

Som vi beskrev i vår problematisering menar Flammer (2013) att ett stort problem med tidigare 

forskning är att den begränsats av att CSR är endogen med avseende på CFP. Ett företags beslut att 

investera i CSR kan korrelera med andra icke-observerbara egenskaper, t.ex. underliggande variabler, 

vilket Flammer menar kan påverka CFP. Den positiva korrelationen som observerats mellan CSR och 

CFP kan därmed inte garanteras (Flammer, 2013). Vi nämnde också Crane et al. (2017) samt Ullah 

et al. (2018) som menar att dessa endogenitetsproblem beror på utelämnade variabler, mätfel eller 

omvänt orsakssamband.  

 

För att vår undersökning inte ska drabbas av samma problem som tidigare forskning inom området 

har vi utgått från en longitudinell forskningsdesign av typen panelstudie där fokus ligger på ett urval 

och en datainsamling vid minst två eller flera tillfällen (Bryman & Bell, 2017). Ullah et al. (2018) 

menar att genom att använda ett tillvägagångssätt som inbegriper paneldata, dvs. data som mäts över 

tid, kan forskare använda flera observationer och undvika potentiella källor till endogenitet. Ullah et 

al. (2018) hävdar att panelstudier är lämpliga för att utföra multipla regressioner i flera steg och menar 

att på detta sätt kan endogenitet som uppstår pga. utelämnade variabler, mätfel samt omvända 

orsakssamband undvikas. Vi har designat vår studie utifrån Ullahs et al. (2018) rekommendationer 

genom att använda paneldata som testas i en procedur som innefattar multipla regressioner i flera 

steg. För att undvika att utelämna variabler som kan påverka den interna validiteten genom att ge 
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upphov till skenbara orsaksförhållanden (Bryman & Bell, 2017), har vi inkluderat ett stort antal 

variabler som tidigare forskning (McWilliams & Siegel, 2001; Margolis & Walsh, 2003; Flammer 

2013; Lys et al. 2015; Saaeidi et al. 2014) identifierat som relevanta i studier om CSR-investeringar. 

Dessa beskrivs i metodavsnitt 3.5.3, medan vi i avsnitt 3.6 beskrivit mer detaljerat hur vi designat vår 

stegvisa procedur med ett flertal regressionsmodeller som kompletterar varandra. 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av databasen Thomson Reuters Datastream för att samla in data av 

redovisningsmässiga och marknadsmässiga mått. Redovisningsmässiga mått är objektiva (Lu et al., 

2014), vilket vi nämnde tidigare att är ett viktigt kriterium inom den positivistiska 

forskningstraditionen och inom kvantitativ metod. De marknadsmässiga måtten vi har använt i 

studien har vi valt med noggrannhet för att fortsättningsvis kunna behålla objektiviteten, eftersom det 

finns studier (Lu et al., 2014) som menar att marknadsmässiga mått kan vara av mer subjektiv 

karaktär. Datastream är en erkänd databas som förfogar över en stor mängd finansiell data som 

sträcker sig över en lång tidsperiod, vilket enligt Ullah et al. (2018) ger oss de förutsättningar vi 

behöver för att kunna genomföra en longitudinell studie där vi kan granska mönster, generera och 

testa forskningsfrågor. Ullah et al. påpekar att företagen som kan kopplas till denna databas lägger ett 

stort arbete i att samla in och rapportera sina data. Även Ullah et al. använder Thomson Reuters 

Datastream för att undersöka orsakssamband i sin panelstudie. Detta styrker ytterligare vårt metodval 

som lämpligt då vårt syfte med studien är att undersöka om framtida förväntad CFP förklarar 

nuvarande CSR-investeringar i företag. 

 

Målpopulationen i vår studie, som enligt Dahmström (2011) är den population som är ideal att 

undersöka, finns inom ramen av underlaget i Thomson Reuters Datastream. Vi har i vår studie strävat 

efter att kunna använda så stor del som möjligt av den målpopulation som Thomson Reuters databas 

erbjuder. Urvalet är gjort efter relevanta körningar i Datastream efter de data som studien erfordrar. 

Vi har inte tillämpat någon särskild urvalsdesign utan låtit den tillgängliga datan utgöra urvalet. Med 

detta menar vi att där Thomson Reuters Datastream inte haft någon data för en viss variabel så har vi 

helt enkelt gjort avgränsningen där. Det betyder att vi gjort ett icke-sannolikhetsbaserat urval, som 

kan liknas vid ett bekvämlighetsurval enligt Bryman och Bell (2017), och detta sätt är en mycket 

vanlig metod inom den ekonomiska forskningen beskriver Bryman och Bell vidare. För att undvika 

den skevhet som enligt De Veaux, Velleman och Bock (2016) kan uppstå med icke-sannolikhetsurval 
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har vi vidtagit åtgärder för att kvalitetssäkra vårt datamaterial i form att analysera varje variabel i en 

univariat analys, vilket vi beskriver i avsnitt 3.6.1. 

 

Vi har förhållit oss kritiskt till all den kunskap vi inhämtar eftersom Bryman och Bell (2017) menar 

att datamängden som ska gås igenom och analyseras är oerhört omfattande och därför har vi velat 

undvika att tappa kontrollen över kvaliteten på datan. Genom att använda oss av en säker och väl 

ansedd databas såsom Thomson Reuters Datastream samt erkända akademiska tidskrifter anser vi att 

vi minimerat riskerna för felaktiga data och kunskap. Vi menar också att datan från Thomson Reuters 

Datastream är sådan data som inte förändras över tid eftersom databasen samlar in den från primära 

källor såsom företagens egna rapporter, vilket ökar studiens replikerbarhet. Detta visar också på 

studiens reliabilitet, närmare bestämt i form av stabilitet över tid då proceduren kan göras om senare 

med samma data och därmed visa samma korrelation, vilket enligt Bryman och Bell (2017) är ett av 

flera sätt att bedöma reliabiliteten hos en studie.  

 

3.5 Operationalisering 

Vår studie syftar till att undersöka om framtida CFP förklarar nuvarande CSR-investeringar i företag. 

För att kunna undersöka dessa begrepp har vi behövt kunna definiera och kvantifiera dem, dvs. göra 

dem mätbara (Eliasson, 2010). Detta förfarande kallar Sohlberg och Sohlberg (2013) 

operationaliseringsproceduren, vilken eftersträvar omvandling av teoretiska begrepp till mätbara 

begrepp som går att använda inom ramen för en kvantitativ studie. Under denna procedur har vi haft 

studiens validitet i åtanke när vi noggrant sett till att de mått vi använder verkligen mäter de begrepp 

vi vill undersöka, vilket enligt Bryman och Bell (2017) är ett viktigt forskningskriterium. För att öka 

tillförlitligheten har vi i många fall utgått från samma mått som erkända forskare inom området använt 

(Bernard et al., 2016; Elfenbein et al., 2007; Liao et al., 2017; Lys et al., 2015) 

 

3.5.1 CSR-variabler 

Vi har tidigare berört hur tidigare forskning inte kan komma till konsensus över hur begreppet CSR 

ska definieras och mätas. Vi har valt att använda Thomson Reuters (2018) välkända ESG-mått för att 

kunna operationalisera begreppet CSR och därigenom kunna mäta CSR-investeringar. I likhet med 

andra studier (Elfenbein et al., 2007; Lys et al., 2015) antog vi att ett företags CSR-poäng (ESG 

SCORE) är direkt relaterad till ett företags verkliga CSR-utgifter. Detta antagande menar vi är rimligt 

då vi inkluderar industrier som kontrollvariabel, eftersom CSR-investeringarna är relativt jämförbara 
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inom industrierna (Lys et al., 2015). Thomson Reuters ESG-mått består i sin helhet av fyra olika 

dimensioner. 

 

TOTESG: Variabeln är Thomson Reuters (2018) mått för total ESG (ESG SCORE), som vi enligt 

resonemanget ovan använt som ett mått på företagens CSR-investeringar. TOTESG har använts som 

beroende variabel i Tabell 5. I vår studie har vi använt oss av måttet som exkluderar den fjärde 

dimensionen ESG-kontroverser som Figur 6 visar. Vi gjorde valet att enbart använda oss de tre 

dimensionerna miljö, social och företagsstyrning efter ett övervägande om den påverkan som 

kontroversdimensionen kan ge för enskilda observationer vissa år. Vi motiverar beslutet med att 

risken för stora avvikelser i datamaterialet kan leda till extremvärden som gör den statistiska analysen 

mindre tillförlitlig, enligt De Veaux et al. (2016). 

 

Figur 6. ESG-måttets dimensioner (Thomson Reuters, 2018, s. 3) 

 

De tre dimensionerna i ESG-måttet som ger oss resultatet baserat på en skala mellan 0-100: sociala 

dimensionen, företagsstyrningsdimensionen och miljödimensionen (Thomson Reuters, 2018). Som 

Figur 7 visar så är de tre dimensionerna uppbyggda av tio olika kategorier som beroende på antal 

värden som varje kategori har så ges en enskild poäng som sedan viktas för att ge totalbetyget, enligt 

Thomson Reuters. 
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Figur 7. ESG-mått (Thomson Reuters, 2018, s. 1) 

 

OPTIMAL_CSR. Variabel som definieras som det förväntade värdet från en regression av total CSR 

från Ekvation 2, som gjorts i vår andra regression (Tabell 5). Detta är den del av CSR-utgifterna som 

kan förklaras av ekonomiska faktorer. OPTIMAL_CSR används tillsammans med DEVIATION för 

att kunna urskilja om CSR-utgifterna kan hänvisas till vinstmaximerings- eller informations-

hypotesen.  

 

DEVIATION. Avvikelsen från den optimala CSR-utgiften, definieras som skillnaden mellan CSR 

och OPTIMAL_CSR. I realiteten så är DEVIATION residualvärdena som vi fått av regressionen från 

Ekvation 2 i Tabell 5, och visar den del av CSR-utgifterna som inte kan förklaras av de ekonomiska 

faktorerna. Enligt vårt antagande, med stöd av Lys et al. (2015), visar avvikelsen på 

informationsvärdet i CSR-utgifterna. 

 

CSRREPORT. Variabeln mäter om företaget kommunicerar en separat CSR-rapport till marknaden. 

Används i studien som en dikotom kontrollvariabel som antar värdena 1 (JA) eller 0 (NEJ). Vi har 

använt variabeln som en stödvariabel till CSR-måtten i senare steg av regressionsanalysen. 

 

3.5.2 Beroende variabler 

I vår studie har vi använt oss av tre olika beroende variabler för att kunna undersöka våra hypoteser. 

Tillgångars avkastning (ROA) valde vi eftersom det är ett flitigt använt mått inom 

redovisningsdiciplinen för att förklara ett företags finansiella prestation (Andersson, 2013; Carlsson, 

2014). Sloan (1996) menar att kassaflöde (CFO) är ett mått som är svårare att redovisningsmässigt 



 

27 

 

manipulera ett företags finansiella prestation. Detta i kombination med skillnaden mot tillgångars 

avkastning gör att måttet passar in i vår studie. Vi ville även kunna undersöka våra hypoteser mot ett  

för att marknadsmässigt mått för att kunna utröna eventuella skillnader mot de redovisningsmässiga 

måtten, och vi menar att total avkastning på aktier passar väl in i studien då det ger en bild av hur väl 

företaget har presterat gentemot sina ägare. 

 

Eftersom vi undersöker framtida CFP så har vi räknat om de sekundärdata vi samlat in kring de 

bestämmande variablerna kunna skapa nya variabler som är förskjutna i tid. De redovisningsmässiga 

variablerna har vi räknat om på tre olika sätt enligt: 

 

1. 𝛥𝑋t+1 = 𝑋t+1- 𝑋t   

2. 𝛥𝑋t = 𝑋t - (Xt-1)     

3.  Xt-1 = Xt-1    

 

Det marknadsmässiga måttet har vi räknat om enligt följande: 

1.      Xt+1= Xt+1 

 

ROA. Tillgångars räntabilitet. Enligt Carlsson (2014) är det här nyckeltalet bland de viktigaste inom 

redovisningen. I förlängningen så visar nyckeltalet ett företags effektivitet i dess kapitalanvändning. 

Hillier (2016) påpekar att nyckeltalet strikt ska ses ur ett redovisningsmässigt perspektiv och inte ur 

en marknadsmässig synvinkel. Beräknas enligt formeln: 

 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛ä𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
= 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑠 𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 

  

CFO. Variabeln mäter kassaflödet i relation till totala tillgångar. Nyckeltalet anser vi beskriver 

tillgångars avkastning (ROA) mätt mot kassaflödet istället för försäljning. Vi menar att variabeln 

utvidgar vår studie och ger den en högre validitet genom att inte enbart använda ROA som 

redovisningsmässigt beroende variabel. Beräknas enligt formeln: 

 

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑑𝑒𝑛 𝑙ö𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
= 𝐶𝐹𝑂 
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TIR. Total Investment Return. Variabeln mäter enligt Hillier (2016) den totala avkastningen i procent 

på den totala aktieinvesteringen. Till skillnad från ROA och CFO, som är de redovisningsmässiga 

beroende variablerna som vi använder i studien, så utgör användningen av TIR en beroende variabel 

som mäter hur marknaden reagerar på ett företags CSR-initiativ. Beräknas enligt formeln: 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑣𝑖𝑑 å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑙𝑢𝑡 +  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔)

𝐴𝑘𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑣𝑖𝑑 å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑏ö𝑟𝑗𝑎𝑛
= 𝑇𝐼𝑅 

 

3.5.3 Oberoende variabler 

Följande variabler har vi valt ut efter att ha studerat tidigare forskning inom området, såsom 

McWilliams och Siegel (2001) samt Margolis och Walsh (2003), och funnit dem relevanta för att 

kunna agera som kompletterande mått för bestämmande faktorer rörande CSR-utgifter. 

 

CFO. Vi har använt CFO som en av flera oberoende variabler i Regression 2 och Regression 5 för att 

pröva om CSR är har ett samband med CFP. För definition av nyckeltalet, se avsnittet ovan om 

beroende variabler. 

 

ATO. Variabeln beskriver företagets omsättningshastighet gällande tillgångar. Carlsson (2014) 

beskriver begreppet som ett effektivitetsmått eftersom det visar, i absoluta tal, hur många gånger 

företaget omsätter sina totala tillgångar. Enligt Carlsson (2014) beräknas variabeln:  

 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
= 𝐴𝑇𝑂 

 

PM. Företagets vinstmarginal, enligt Carlsson (2014), som menar att måttet tar hänsyn till allt utom 

kapitalstrukturen i ett företag eftersom PM är företagets vinst innan finansiering. ATO och PM är 

posterna som ROA består av. Vi har i studien valt att använda variablerna separat för att kunna utläsa 

om hur de enskilt påverkar den beroende variabeln istället för att använda ROA. Beräknas enligt 

formeln: 

 

𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑓ö𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔
= 𝑃𝑀 
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CASH. Variabeln beskriver enligt Chen, Hung & Wang (2018) hur mycket likvida medel företaget 

besitter i relation med totala tillgångar. Vi menar att variabeln är relevant i vår studie eftersom den 

kan påverka resultatet genom att visa hur företag väljer att agera i sitt CSR arbete utifrån hur deras 

situation ser ut. Beräknas enligt formeln: 

 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
= 𝐶𝐴𝑆𝐻 

 

LEVERAGE. Skuldsättningsgraden mäter förhållandet mellan ett företags totala skulder och 

tillgångar (Carlsson, 2014). Hillier (2016) menar att nyckeltalet visar hur väl rustat företaget är för 

att möta framtida finansiella åtaganden. Vi har använt oss av skuldsättningsgraden då vi menar att ett 

stabilt företag som har en lägre skuldsättningsgrad kan antas ha en högre nivå på sina CSR-utgifter. 

Beräknas enligt formeln: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
= 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 

 

MTB. Market-To-Book Value jämför, enligt Hillier (2016), marknadsvärdet av företagets 

investeringar och kostnader. I likhet med skuldsättningsgraden menar vi att antagandet kan göras att 

stabila företag har högre CSR-utgifter. Beräknas enligt formeln: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
= 𝑀𝑇𝐵 

 

SIZE. Den naturliga logaritmen (ln) av totala tillgångar (Liao et al., 2017). Har använts för att undvika 

extremvärden som annars kan uppstå vid enskilda observationer. Vi inkluderade företagsstorlek då 

större företag kan ha mer resurser till CSR-utgifter. Beräknas enligt formel: 

 

Ln(Totala tillgångar)= SIZE 

 

ROE. Räntabiliteten på eget kapital kan mäta den ackumulerade avkastningen som företaget historiskt 

har haft enligt Hillier (2016) något som även Carlsson (2014) menar är en viktig aspekt. Carlsson 

(2014) menar att nyckeltalet är viktigt ur ett ägarperspektiv eftersom det visar hur väl företaget 

förädlar sitt egna kapital. Hillier (2016) påpekar att nyckeltalet strikt ska ses ur ett 
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redovisningsmässigt perspektiv och inte ses ur en marknadsmässig synvinkel. Måttet ska, enligt 

Hillier (2016), i likhet med räntabilitet på tillgångar ses som ett redovisningsmässigt mått på 

avkastning. Beräknas enligt formeln: 

 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
= 𝑅𝑂𝐸 

3.5.4 Övriga variabler 

HÖJD/SÄNKT: Variabel som antar värdena 1, 0 eller –1 och mäts genom att se om företagen har 

ökat (1), samma nivå (0) eller sänkt (-1) sin utdelning från föregående år. Vi har använt oss av 

variabeln i studien då vi, med stöd av Heal (2005), anser att utdelning är en viktig del i ett 

investeringsbeslut och ger en signal om företagets framtida utsikter. Beräknas enligt formeln: 

 

𝑈𝑇𝐷𝐸𝐿𝑁𝐼𝑁𝐺𝑡+1 − 𝑈𝑇𝐷𝐸𝐿𝑁𝐼𝑁𝐺𝑡 = 𝐻Ö𝐽𝐷/𝑆Ä𝑁𝐾𝑇 

 

TR_J_N: Mäter om företagets totala avkastning på aktier ökat (1) eller minskat (0). Antar värdet 1 

om x < 1 och 0 om x > 1 och beräknas genom formeln: 

 

𝑇𝐼𝑅𝑡+1 − 𝑇𝐼𝑅𝑡 = 𝑇𝑅 𝐽 𝑁 

 

Dummy-variabler: Vi har i studien använt oss av dummyvariabler för att kunna urskilja hur stor 

påverkan vilket år respektive bransch har, som företagen i observationerna tillhör. Åren som är 

inkluderade i studien är 2008-2016 (nio år). Branschvariablerna som är använda i studien är ICB 

(Industrial Classification Benchmark), tio industrisektorer (FTSE Russell, 2012). Vi använde 

branschvariabler för att kunna se om resultatet differentierar sig mellan olika branscher, vilket vi 

menar ökar studiens reliabilitet. 

 

3.6 Analysmetoder 

I detta avsnitt beskrivs de analysmetoder vi använt för att analysera vårt datamaterial. De tre första 

analysmetoderna, univariat analys, bivariat analys samt multikollinearitet, syftar till att undersöka 

kvaliteten på vårt datamaterial. Därefter har vi använt oss av multivariat analys för att med hjälp av 

regressionsmodeller testa våra tre hypoteser i flera steg, för att kunna uppnå syftet med studien. 
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3.6.1 Univariat analys 

För att bedöma kvaliteten på vårt datamaterial började vi analysarbetet med en univariat analys, som 

enligt Bryman och Bell (2017) är en analys av en variabel i taget. Bryman och Bell menar vidare att 

i denna analys undersöks genomsnittet eller mittpunkten för fördelningen av en variabel, samt att 

spridningen på variabeln mäts. De Veaux et al. (2016) beskriver två alternativ för att beskriva 

mittpunkten i en fördelning. Det ena är medianen, som enligt De Veaux et al. är mittpunkten i en 

fördelning med hälften av alla datapunkter på ena sidan om medianen och hälften på andra sidan. 

Medianen är ett bra alternativ när datafördelningen är skev eller om det finns extremvärden (De 

Veaux et al., 2016). Spridningen på medianen mäts enligt De Veaux et al. genom minsta och 

maximala värdet på datamaterialet samt första och tredje kvartilen, där första kvartilen är 25 % av de 

datapunkter som är under medianen medan tredje kvartilen är 25 % av de datapunkter som är ovanför 

medianen (De Veaux et al., 2016; Bryman & Bell, 2017). Om fördelningen av data i materialet är 

symmetrisk är dock det aritmetiska medelvärdet lämplig som beskrivning av mittpunkten (De Veaux 

et al., 2016; Bryman & Bell, 2017). För att få fram det aritmetiska medelvärdet ska, enligt Bryman 

och Bell, alla värden summeras i en fördelning och sedan divideras med antalet värden. Spridningen 

på en symmetrisk datafördelning mäts av standardavvikelsen, som enligt De Veaux et al. (2016) mäter 

hur långt varje värde ligger från det aritmetiska medelvärdet och detta utgör den genomsnittliga 

variationen kring medelvärdet (Bryman & Bell, 2017). 

 

För att undersöka kvalitén på datamaterialet har vi, med hjälp av deskriptiv statistik (Ullah et al., 

2018), undersökt ovan nämnda fördelningar av våra variabler. Vi har gjort en grundlig analys för att 

finna om datamaterialet är skevt, har stor spridning eller extremvärden vilket enligt De Veaux et al. 

(2016) kan minska kvaliteten på datamaterialet. Resultatet presenteras i resultatdelen under avsnittet 

4.1.2 i Tabell 2.  

 

3.6.2. Bivariat analys 

I en bivariat analys undersöks enligt Bryman och Bell (2017) sambandet mellan två olika variabler. 

Vi har använt den vanliga analysmetoden Pearsons r för att studera relationen mellan variablerna och 

De Veaux et al. (2016) beskriver att korrelationen alltid ligger mellan r-värdena 1 och +1. Lind, 

Marchal och Wathen (2018) menar att korrelationskoefficienten mäter styrkan på det linjära 

sambandet mellan två variabler. Styrkan på den linjära associationen mellan variablerna kan utläsas 

genom att associationen blir starkare ju närmare -1 eller +1 den är medan den försvagas när den 

närmar sig 0 (De Veaux et al. 2016; Lind et al. 2018). När korrelationen är vid r-värdena -0,5 och 

+0,5 är den enligt Lind et al. (2018) måttlig och vid r-värdena -1 och +1 föreligger en perfekt 
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korrelation mellan variablerna medan ingen korrelation finns vid r-värdet 0. Om 

korrelationskoefficienten är negativ föreligger ett negativt samband mellan variablerna och om den 

är positiv finns ett positivt samband dem emellan, menar De Veaux et al. Författarna påpekar att vi 

inte kan utläsa riktningen på sambandet utan korrelationen mellan variabel x och y är samma som 

mellan variabel y och x och korrelationen påverkas också av extremvärden. Resultaten från 

korrelationsanalysen redovisas i Tabell 3 i avsnitt 4.2 i resultatdelen.  

 

3.6.3 Multikollinearitet 

De Veaux et al. (2016) menar att vid en multipel regression uppstår risken att två eller flera variabler 

är för högt korrelerade med varandra vilket gör regressionsmodellen instabil. Även små variationer 

kan då enligt De Veaux et al. påverka resultatet på ett missvisande sätt. Vi har ytterligare undersökt 

kvaliteten på vårt datamaterial genom att testa kollineariteten mellan våra oberoende variabler. De 

Veaux et al. menar att de förklarande variablerna måste ha stor variation och en låg korrelation 

sinsemellan. I SPSS undersöks multikollinearitet med hjälp av ett VIF-test (Variance Inflaction 

Factor) som enligt De Veaux et al. går ut på att vi ser till R2 hos den ena förklarande variabelns 

regression på de andra variablerna i modellen. R2 visar hur mycket av variationen på den förklarande 

variabeln i fråga som ges av de andra variablerna. Därmed är 1-R2 det som återstår av variabelns 

varians efter att vi sett till effekten av de andra variablerna, och detta är det som variabeln vi 

undersöker ha kvar att tillföra till modellen, menar De Veaux et al. vidare. Lind et al. (2018) menar 

att ett VIF-test inte bör ge ett värde över 10 för att vara tillfredsställande och kunna utesluta 

multikollinearitet i en regressionsmodell. Multikollineariteten redovisas i avsnitt 4.2 i resultatdelen 

samt Bilaga 1. 

 

3.6.4 Multivariat analys och regressionsmodeller 

I en multivariat analys analyseras sambandet mellan tre eller flera variabler (Bryman & Bell, 2017). 

För att testa våra tre hypoteser har vi använt oss av multipel regressionsanalys i flera steg, vilket vi 

tidigare nämnt förespråkas av Ullah et al. (2018). Enligt De Veaux et al. (2016) används en multipel 

linjär regression, även kallad Ordinary Least Square Regression (OLS Regression), för att undersöka 

samband mellan tre eller flera förklarande variabler. Detta är en vanligt förekommande analysmetod 

vid studier om sambandet mellan CSR-investeringar och CFP (Cho & Lee, 2017; Flammer, 2013; 

Fauzi, 2009; Abdul Rahman, Fauzi & Mahoney, 2009). Vi har använt ett flertal regressionsmodeller, 

i enlighet med Ullahs et al. (2018) rekommendationer. Vi finner dessa modeller trovärdiga då tidigare 

studier använt dem inom samma område, och eftersom de byggts upp i form av multipla regressioner 
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i fem olika steg har vi strävat efter att på så sätt undvika endogenitetsproblem i vår studie (Ullah et 

al., 2018).  

 

I tabellerna visas också den statistiska signifikansnivån på resultaten. Den nivå som vi accepterat som 

resultat i våra analyser är p < 0,05 då både Bryman och Bell (2017) samt De Veaux et al. (2016) 

menar att denna nivå är den allmänt accepterade nivån för risken att det samband som resultatet visar 

inte existerar. Dock har vi även beaktat och reflekterat över signifikansnivåer upp till p < 0,1 i enlighet 

med De Veaux et al. (2016) rekommendationer om att inte binda sig helt till en viss signifikansnivå 

utan även diskutera resultat som befinner sig strax över vårt fastställda gränsvärde. Vidare redovisar 

vi också förklaringsgraden, R2, även kallad determinationskoefficienten, vilken enligt De Veaux et 

al. visar den del av variationen i datan som kan förklaras av regressionsmodellen. R2 beräknas genom 

att kvadrera korrelationskoefficienten, Pearsons r, och uttrycks i procentform (De Veaux et al., 2016). 

Alla resultat från de multipla regressionerna presenteras i resultatavsnittet 4.3. 

 

Regression 1 

Vi prövade i första steget om det finns ett samband mellan CSR-investeringar och CFP genom att 

använda följande regressionsmodeller, som används av Lys et al. (2015): 

 

ΔROAt+1 = α0a + α1aCSRt + α2aΔROAt + α3aROAt-1 + Controls + ϵ1a     (Ekvation 1a) 

ΔCFOt+1 = α0b + α1bCSRt + α2bΔCFOt + α3bCFOt-1 + Controls + ϵ1b   (Ekvation 1b) 

TIRt+1 = α0c + α1cCSRt + Controls + ϵ1c     (Ekvation 1c) 

 

Detta innebär i praktiken att ovanstående ekvationer prövar filantropi-hypotesen (H1), då 

vinstmaximerings- och informations-hypotesen (H2 och H3) förutsätter någon typ av samband, även 

om den kausala riktningen dessa två emellan skiljer sig. Om filantropi-hypotesen håller finns det 

alltså inget samband mellan CSR-utgifter och CFP, men om vi finner ett samband så håller våra 

antaganden om vinstmaximerings- och informations-hypotesen. Beroende variabler i denna 

regression är proxyvariabler för framtida CFP och oberoende variabler är olika CSR-utgifter, 

hållbarhetsvariabler för företagsrapportering och som kontrollvariabler används ROA och CFO. 

Dessa ekvationer har vi även använt i femte steget (se Regression 5) där vi lagt in andra 

kontrollvariabler än i första steget, för att försäkra oss om att vår första regressionsmodell inte är 

inkomplett. Resultaten för OLS-regressionen presenteras i resultatdelen i Tabell 4. 
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Regression 2 

I andra steget prövade vi om CSR-investeringarna hör till vinstmaximerings- eller informations-

hypotesen (H2 och H3) genom att beräkna en investerings-baserad modell, Ekvation 2, som separerar 

CSR-utgifter i delar som kan eller inte kan förklaras av ekonomiska företags- och industrifaktorer. 

Här har vi använt nivån på företagets CSR-utgifter som beroende variabler. Som oberoende variabler 

användes olika ekonomiska och institutionella egenskaper hos företaget, vilka vi ovan presenterade 

som variabler för ekonomiska faktorer rörande CSR-utgifter. Utifrån resultatet delade vi upp CSR-

investeringarna i två komponenter:  

1. den del som kan förklaras av ekonomiska faktorer, vilken vi valt att kalla optimal CSR. 

2. den del som inte är relaterad till ekonomiska faktorer, som vi valt att kalla avvikelsen. 

Vi har bestämt optimal CSR (OPTIMAL_CSR) och avvikelsen (DEVIATION) för varje företag 

genom att beräkna: 

 

CSR = β0 + β1 FirmFactors + β2 Industry Factors + ε2   (Ekvation 2) 

 

Vi har använt det förväntade värdet, dvs. den beroende variabeln, av CSR-investeringar från Ekvation 

2 som en proxyvariabel för den optimala nivån för CSR-investeringar och residualerna från Ekvation 

2 som en proxyvariabel för avvikelsen. Denna metod är tidigare använd inom finansiella studier 

(MacKinlay, 1997; Lyle & Wang, 2015) och gav oss möjligheten att närmare undersöka relationen 

CSR-CFP. Om vinstmaximerings-hypotesen (H2) gäller ska optimal CSR vara positivt korrelerad 

med framtida CFP, och om informations-hypotesen (H3) gäller ska istället avvikelsen vara positivt 

korrelerad med den framtida CFP. Detta eftersom ett företag som investerar i CSR i enlighet med 

vinstmaximerings-hypotesen, dvs. för att öka CFP, ser till de ekonomiska faktorerna som uttrycks i 

Optimal CSR. Ett företag som å andra sidan investerar i CSR i enlighet med informations-hypotesen 

ser inte till de ekonomiska faktorerna i sitt investeringsbeslut utan gör snarare sina CSR-investeringar 

för att ledningen har information om företagets framtida finansiella utsikter. Det innebär att 

avvikelsen i residualerna från Optimal CSR kommer att visa huruvida ett sådant motiv till CSR-

investeringar finns. På så sätt har vi använt multipel regression för att vidare i nästa steg (Regression 

3) kunna identifiera om CSR-utgifterna passar för vinstmaximerings- eller informations-hypotesen. 

Resultatet av regressionen presenteras i Tabell 5. 

 

Regression 3 

I detta steg har vi gjort en multipel regression genom att utgå från de resultat vi fick i föregående steg 

(Tabell 5) och tar förväntade- och residualvärdena (Optimal CSR-utgift samt avvikelsen från den 
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optimala CSR-utgiften) för CSR-utgifterna och använder dem som oberoende variabler i 

Ekvationerna 3a, b och c. Beroende variablerna är proxyvariabler för kommande CFP och oberoende 

variablerna blir då, som vi nämnde ovan, komponenterna optimala CSR-utgifter och avvikelsen samt 

även kontrollvariabler. Vi testade sambandet mellan framtida CFP och de två komponenterna av 

CSR-utgifter (Optimal CSR och avvikelsen), som vi fick i Regression 2, genom följande 

specifikationer:  

 

ΔROAt+1 = γ0a+γ1aCSR+γ2aε2+γ3aΔROAt+γ4aROAt-1 + Controls +ϵ3a   (Ekvation 3a) 

ΔCFOt+1 = γ0b+ γ1bCSR+γ2bε2 +γ3bΔCFOt+ γ4bCFOt-1 + Controls +ϵ3b  (Ekvation 3b) 

TIRt+1 = γ0c+ γ1cCSR +γ2cε2+ Controls +ϵ3c    (Ekvation 3c) 

 

Förutom mätningarna för fördröjd CFP och CSR-information, som används i Ekvation 1, inkluderade 

vi en uppsättning variabler i dessa regressioner som kontrollerar för andra sätt som investerare kan 

tyda ledningens privata information om företagets framtida utsikter (TR_J_N och Höjdsänkt). 

Vinstmaximerings-hypotesen (H2) indikerar att framtida CFP är positivt korrelerad med Optimal 

CSR och att det inte finns något samband mellan avvikelsen och framtida CFP och därmed är 𝛾1 > 0 

och 𝛾2 = 0. Informations-hypotesen (H3) i sin tur indikerar att det inte finns något samband mellan 

optimal CSR och framtida CFP, men däremot ett positivt samband mellan avvikelsen och framtida 

CFP, dvs. 𝛾1 = 0 och 𝛾2 > 0. Denna regressionsmodell har vi också använt i nästa steg (Regression 4) 

för att undersöka två undergrupper av företag som vi delat upp i: (1) de företag som antas stödja 

vinstmaximerings-hypotesen och (2) de företag som antas stödja informations-hypotesen. Resultaten 

från Regression 3 presenteras i Tabell 6.  

 

Regression 4 

I detta steg har vi gjort en tvärsnittsanalys genom att använda Ekvation 3a, b och c från Regression 3 

igen. Inom företagsekonomin används tvärsnittsanalyser för att skilja ur existensen och omfattningen 

av en eller flera oberoende variablers påverkan på en beroende variabel (Bryman & Bell, 2017). 

Panelstudier kan enligt Ullah et al. (2018) kombinera egenskaperna hos tvärsnitts-och tidsseriedata, 

och därmed är en tvärsnittsanalys lämplig som ett steg i vår studie. Vi gjorde en tvärsnittsregression 

eftersom vi måste beakta möjligheten att en undergrupp av företag i vårt urval kan ha ökad CFP som 

motiv för sina CSR-investeringar (vinstmaximerings-hypotesen, H2), medan en annan undergrupp av 

företags CSR-investeringar kan förklaras av deras framtida förväntade CFP (informations-hypotesen, 

H3). För att kunna skilja på dessa menar vi att företag som gör stora investeringar i CSR och vars 
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utgifter kan förklaras av investeringsbaserade faktorer åtar sig CSR-investeringar som är förenliga 

med vinstmaximerings-hypotesen. På liknande sätt utgår vi från antagandet att företag som gör stora 

investeringar men vars CSR-utgifter inte kan förklaras av investeringsbaserade faktorer åtar sig CSR-

investeringar som är förenliga med informations-hypotesen.  

 

Enligt vår diskussion i föregående steg, Regression 3, ska optimal CSR vara positivt korrelerad och 

avvikelsen negativt korrelerad, 𝛾1 > 0 och 𝛾2 = 0, med CFP för företag för vilka vinstmaximerings-

hypotesen (H2) gäller. Vi ställde de företagen mot företag i vårt urval som vi menar är mest sannolika 

att ha motivet att investera i CSR för att de är medvetna om att deras CFP inom kort kommer att öka. 

Detta är det tredje motivet för CSR-investeringar som vi beskrev i teoriavsnittet (informations-

hypotesen, H3) och det motiv som vi i syftet och problematiseringen menar att vi vill undersöka. För 

dessa företag ska avvikelsen vara positivt korrelerad samt Optimal CSR negativt korrelerad, 𝛾1 = 0 

och 𝛾2 > 0, med CFP, i enlighet med regressionsmodellen. Resultaten från denna tvärsnittsregression 

presenterar vi i Tabell 7a och b. 

 

Regression 5 

Vi har i detta steg använt en multipel regression med där vi gjort en ny uppskattning av Tabell 5 och 

6 genom en ny prövning av Ekvation 1a, b och c från Regression 1. De beroende variablerna är 

proxyvariabler för kommande CFP och de oberoende variablerna är nivån på CSR-utgifterna och 

CSR-rapporteringen (TOTESG och CSRREPORT). Vi har även lagt till kontrollvariabler som är de 

kompletterande bestämningsfaktorerna för CSR-utgifter från Regression 2 och bestämmande faktorer 

för CSR-utgifter (McWilliams & Siegel, 2001; Margolis & Walsh, 2003) som ett led i flerstegs-

proceduren som Ullah et al. (2018) förespråkar. Resultatet från denna analys presenteras i Tabell 8. 
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4. Resultat 

 
I resultatavsnittet visar och beskriver vi våra resultat från analysmodellerna. Först redogör vi för 

urvalets sammansättning samt den deskriptiva statistiken för varje variabel. Därefter följer 

resultaten från regressionsanalyserna. 

 
 

4.1 Deskriptiv statistik 

Vi har använt analysprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) i alla våra 

analyser. Till en början har vi undersökt urvalets sammansättning (fördelning per år samt 

industritillhörighet) genom att ställa upp frekvenstabeller (Tabell 1a och b) över företagens 

årsfördelning och industrisektorer. Vi noterar att vårt datamaterial tenderar att öka gradvis över åren 

och ha nästan 25 % fler observationer för det sista året 2016 än för det första året 2008. 

Industrisektorerna har de flesta observationerna inom finans och industri, som tillsammans utgör 

nästan 44 %. Bortsett från konsumentvaror på 11 % är resterande sektorer fördelade omkring 3-7 %. 

Vi anser att materialet tillfredsställer våra behov och inte indikerar att det skulle kunna ligga till grund 

för någon felkälla. 

 

4.1.1 Urvalets sammansättning.  

 

Tabell 1a. Fördelning per år. 

ÅR ANTAL 

FÖRETAG 

ÅRSFÖRDELNING 

I PROCENT 

2008 668 10,1 

2009 538 8,2 

2010 604 9,2 

2011 737 11,2 

2012 749 11,4 

2013 777 11,8 

2014 759 11,5 

2015 875 13,3 

2016 890 13,5 

TOTALT 6597 100,0 
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Tabell 1b. Företagens fördelning inom olika industrisektorer. 

SEKTOR ANTAL 

OBSERVATIONER 

FÖRDELNING 

I PROCENT 

OLJA OCH GAS 381 5,8 

RÅVAROR 491 7,4 

INDUSTRI 1462 22,2 

KONSUMENTVAROR 730 11,1 

HÄLSOVÅRD 389 5,9 

KONSUMENTSERVICE 915 13,9 

TELEKOMMUNIKATION 217 3,3 

KRAFTFÖRSÖRJNING 305 4,6 

FINANS 1432 21,7 

TEKNOLOGI 275 4,2 

TOTALT 6597 100 

Branschvariablerna som är använda i studien är ICB (Industrial Classification Benchmark), tio industrisektorer (FTSE 

Russell). 

 

4.1.2 Resultat från den univariata analysen 

Vidare har vi undersökt kvaliteten på datamaterialet genom att göra en univariat analys av varje 

variabel, som redovisas i Tabell 2a, b och c. I enlighet med vad vi beskrev ovan i metodavsnitt 3.6.1. 

undersöker vi varje variabels centraltendens, dvs. jämför median och medelvärde, för att finna 

skevheter och extremvärden som kan ge en negativ inverkan på resultatet (De Veaux et al., 2016). Vi 

kommer att undersöka spridningen kring medelvärdena genom att analysera standardavvikelsen och 

minimum- och maximumvärdena samt kvartilerna. De Veaux et al. menar att när medelvärdet och 

medianen ligger nära varandra är datamaterialet symmetriskt, och om de skiljer sig mycket åt kan 

datamaterialet vara skevt eller ha extremvärden. Dessa extremvärden kan vi enligt De Veaux et al. 

inte utesluta utan att först bedöma om de är felaktiga eller missvisande, vilket vi tagit i beaktande i 

vår fortsatta analys av datamaterialet. 

CSR-variabler 

Vi ser i Tabell 2a, som avser variablerna för CSR-utgifter, att för alla variabler ligger medelvärdet 

och medianen nära varandra, vilket tyder på ett symmetriskt datamaterial (De Veaux et al., 2016). 

Standardavvikelserna för TOTESG och OPTIMAL_CSR är förhållandevis liten i jämförelse med 

medelvärdet och tyder inte på någon större spridning. För DEVIATION ser spridningen ut att vara 

något större, men hälften av materialet ligger mellan 25:e och 75:e kvartilerna med värdena -0,085 

och 0,0927 och trots att minimum- och maximumvärdena har en större spridning ser vi inte någon 

tendens till skevhet eller extremvärden. DEVIATION är, som vi har beskrivit tidigare, residualvärdet 

från Ekvation 2 och Dahmström (2011) beskriver att residualvärdet alltid har medelvärdet 0 eftersom 

residualerna mäter avståndet av observationerna från regressionslinjen. Vi ser ingen tendens till 

skevhet i övrigt. 
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Tabell 2a. Variabler för CSR-utgifter 

Variabel N Medelvärde Std.avvikelse Min Kvartil 1 Median Kvartil 3 Max 

TOTESG 6597 0,58 0,16 0,08 0,47 0,60 0,71 0,96 

CSRREPORT 6597 0,79 0,40      

OPTIMAL_CSR 6597 0,58 0,09 0,09 0,52 0,58 0,64 0,87 

DEVIATION 6597 0,00 0,14 -0,57 -0,09 0,01 0,09 0,41 

TOTESG avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna miljö, social och 

företagsstyrning. CSRREPORT mäter om företaget kommunicerar en separat CSR-rapport till marknaden. 

OPTIMAL_CSR definieras som det förväntade värdet från en regression av total CSR från Ekvation 2. DEVIATION 

avser avvikelsen från den optimala CSR-utgiften, definieras som skillnaden mellan CSR och OPTIMAL_CSR samt fås 

från residualvärdena i Ekvation 2.   

 

Beroende variabler 

Även i Tabell 2b, för de beroende variablerna, ser vi att det inte finns några större avvikelser mellan 

variablernas medelvärden och medianer. Vi noterar att standardavvikelserna för CFO-variablerna och 

TIR är stora, i jämförelse med ROA variablerna, vilket indikerar en spridning kring medelvärdet. För 

dessa variabler indikerar minimum- och maximumvärdena också en stor spridning och TIR har ett 

högt maximumvärde vilket tyder på en skevhet till höger. Detta kan bero på något extremvärde då 

kvartilernas lägen visar att 50 % av datamaterialet ligger på ett avstånd från medianen som visar att 

resten av datamaterialet är symmetriskt. Trots att materialet visar på extremvärden väljer vi att ta med 

dessa observationer i studien, för att eftersom variabeln mäter totala investeringars avkastning menar 

vi att det inte är orealistiskt att enskilda observationer avviker från materialet i övrigt. ROA-

variablerna visar även de en tendens till extremvärden men standardavvikelsen är lägre än för CFO- 

samt TIR-variablerna. Vi gör en liknande bedömning som för CFO och TIR, nämligen att det är 

sannolikt att spridningen är fullt naturlig eftersom vi mäter variablerna över en nioårsperiod. 

 

Tabell 2b. Beroende variabler 

Variabel N Medelvärde Std-avvikelse Min Kvartil 1 Median Kvartil 3 Max 

CFO 6597 0,17 0,20 – 7,24 0,07 0,13 0,23 3,91 

CFOT-1 6597 0,16 0,25 – 8,91 0,07 0,13 0,23 6,70 

DCFOT 6597 0,00 0,20 – 3,46 0,02 0,00 0,02 9,36 

DCFOT+1 6597 0,00 0,12 – 1,43 – 0,02 0,00 0,02 2,44 

ROA 6597 0,06 0,09 – 1,38 0,02 0,05 0,09 2,67 

ROAT-1 6597 0,07 0,09 – 1,22 0,02 0,05 0,09 2,69 

DROAT 6597 – 0,01 0,08 – 0,08 – 0,02 – 0,00 0,01 1,06 

DROAT+1 6597 – 0,00 0,07 0,67 – 0,02 – 0,00 0,01 1,03 

TIR 6597 0,09 0,46 – 0,10 – 0,14 0,08 0,29 15,98 

TIRT+1 6597 0,09 0,31 – 0,57 – 0,12 0,09 0,30 0,85 

CFO = årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med totala tillgångar. CFOT-1 = föregående års 

kassaflöde. DCFOT = förändringen i kassaflödet i räkenskapsåret från föregående år. DCFOT+1 = förändringen i 

kassaflödet för året efter räkenskapsåret. ROA = tillgångars räntabilitet, mäts genom att dividera resultat före 

extraordinära intäkter genom totala tillgångar. ROAT-1 = föregående års räntabilitet. DROAT = förändringen i 

tillgångars räntabilitet i räkenskapsåret från föregående år. DROAT+1 = förändringen i tillgångars räntabilitet för 

året efter räkenskapsåret. TIR = den totala avkastningen i procent på den totala aktieinvesteringen. TIRT+1 = den 

totala avkastningen i procent på den totala aktieinvesteringen året efter räkenskapsåret. 
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Oberoende variabler samt övriga variabler 

För några variabler i Tabell 2c, såsom ATO, CASH, LEVERAGE, MTB och ROE, finns 

extremvärden som ger en viss skevhet till höger. För många av dem ligger dock medelvärdet och 

medianen ganska lika, vilket innebär att datamaterialet är symmetriskt men att extremvärdena orsakar 

den stora spridningen. MTB har den allra största spridningen och vår teori är att detta beror på 

finanskrisen år 2008 när finansmarknaderna runt om i Europa tappade en väldigt stor del av värdet 

för att sedan öka när det finansiella läget stabiliserades. SIZE_LN å andra sidan har ett medelvärde 

och en median som inte skiljer sig nämnvärt från varandra, vilket visar att datamaterialet är 

symmetriskt. Standardavvikelsen är 1,79 vilket tyder på att spridningen kring medelvärdet inte är 

stor. För de två variablerna TR_J_N och Höjdsänkt har vi endast valt att redovisa medelvärdet och 

standardavvikelse. Detta eftersom övriga mått inte är relevanta då de är kategoriska och för Höjdsänkt 

endast kan ta värdet ja (1) och nej (0). samt för TR_J_N tar värdena 1 (höjd), 0 (samma som 

föregående år) eller -1 (om utdelningen har sänkts från föregående år).   

 

Tabell 2c. Oberoende variabler samt övriga variabler. 

Variabler N Medelvärde Std-avvikelse Min Kvartil 1 Median Kvartil 3 Max 

ATO 6597 0,78 0,65 0,00 0,32 0,66 1,05 5,05 

PM 6597 0,14 0,31 -7,70 0,05 0,11 0,19 7,08 

CASH 6597 0,08 0,09 0,00 0,02 0,05 0,10 0,99 

LEV 6597 0,25 0,18 0,00 0,11 0,24 0,36 2,54 

MTB 6597 2,64 4,22 -73,75 1,04 1,75 3,08 137,26 

SIZE_LN 6597 15,62 1,79 7,36 14,36 15,37 16,76 21,81 

ROE 6597 0,18 1,64 -10,16 0,06 0,12 0,21 112,15 

TR_J_N 6597 0,60 0,49      

Höjdsänkt 6597 0,37 0,78      

ATO = företagets omsättningshastighet gällande tillgångar, mäts genom att dividera nettoomsättningen med totala 

tillgångar. PM = Företagets vinstmarginal. Denna variabel mäter företagets intäkter före extraordinära poster 

dividerat med försäljning. CASH = Likvida medel dividerat med totala tillgångar. LEV = Skuldsättningsgraden, mäts 

genom dividera skulder med totala tillgångar. MTB = Market-To-Book Value jämför marknadsvärdet av företagets 

investeringar och kostnader. Mäts genom att dividera marknadsvärdet per aktie genom bokföringsmässiga värdet per 

aktie. SIZE_LN = Företagsstorlek, mäts genom den naturliga logaritmen (ln) av totala tillgångar. ROE = 

Räntabiliteten på eget kapital, mäts genom nettoresultat efter skatt dividerat med justerat eget kapital. TR_J_N mäter 

om företagets totala avkastning på aktier ökat (1) eller minskat (0). Höjdsänkt mäts genom att se om företagen har ökat 

(1), samma nivå (0) eller sänkt (-1) sin utdelning från föregående år. 

 

4.2 Korrelationsanalys och multikollinearitet 

Vi redogör för resultatet av vår bivariata analys genom att analysera Tabell 3 över den ömsesidiga 

korrelationen mellan våra variabler. Som vi beskrev i metodavsnitt 3.6.2 använder vi Pearsons r för 

att utläsa styrkan på korrelationen mellan två variabler. Vi undersöker också för multikollinearitet, 

vilken vi nämnt är viktig för att undvika risken att vår modell blir instabil pga. av att variablerna är 

för högt korrelerade med varandra. Detta görs med hjälp av ett VIF-test i SPSS, och resultaten från 

dessa visas i Bilaga 1. Resultaten av VIF-testet ligger stabilt under tre, vilket enligt Lind et al. (2018) 
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är med marginal under gränsen, som de anser ligger på 10 för att vara tillfredställande. Vi har även 

valt att ta med toleransnivån för VIF-testet, vilket mäter samma sak fast på en skala från 0 till 1 enligt 

Lind et al. (2018). Vi anser att resultaten av vår regressionsdiagnostik visar att det inte föreligger 

någon risk för multikollinearitet.  

 

I Tabell 3 kan resultaten från vår bivariata analys utläsas. Vi har nedan valt att först beskriva 

korrelationerna för CSR-variablerna, följt av de beroende variablerna och slutligen de oberoende 

variablerna. Gällande resultatet av korrelationen drar vi slutsatsen även här att det inte finns några 

förhöjda korrelationsvärden mellan variablerna, då de flesta r-värdena ligger inom det som Lind et 

al. (2018) kallar måttlig eller svag korrelation med några enstaka fall som innehar starkare korrelation. 

 

CSR-variabler: Vi kan i korrelationstabellen (Tabell 3) se att korrelationen mellan de olika CSR-

variablerna är stark, r > 0,5 på signifikansnivån p < 0,1 förutom mellan OPTIMAL_CSR och 

DEVIATION som inte är korrelerade alls (r = 0). Korrelationen mellan de beroende variablerna och 

CSR-variablerna visar ett spann från svagt negativ korrelation (r = -0,32 mellan 𝛥CFOt och 

OPTIMAL_CSR) till svagt positiv korrelation (r = 0,052 mellan TIRt+1 och DEVIATION) och övriga 

variabler har en korrelation inom det spannet. Signifikansnivån varierar från icke signifikans p > 0,1 

ner till signifikansnivån p < 0,01. Korrelationen mellan de oberoende variablerna och TOTESG visar 

ett liknande resultat som TOTESG och de beroende variablerna. Spannet är något större mellan dessa: 

ROAt-1 och OPTIMAL_CSR -0,160 till 0,136 för LEVERAGE och OPTIMAL_CSR. 

Signifikansnivån visar samma tendens för de oberoende variablerna som för de beroende variablerna. 

 

Beroende variabler: Eftersom vi redovisade resultatet för korrelationen mellan CSR-variablerna och 

de beroende variablerna under stycket ovan så fortsätter vi med korrelationen mellan de oberoende 

variablerna och de beroende variablerna. De två redovisningsmässiga variablerna 𝛥ROAt+1 och 

𝛥CFOt+1 visar en svagt negativ korrelation mot sina tidsförskjutna variabler i spannet (𝛥ROAt+1 och 

𝛥ROAt med r- värdet -0,336 till r-värdet -0,056 för 𝛥ROAt+1 och ROAt-1). Alla korrelationer är 

signifikanta på p < 0,01 nivån. För de oberoende variablerna för finansiella mått, som används i Tabell 

5 och 8, visar korrelationsanalysen en liknande bild gällande de två redovisningsmässiga beroende 

variablerna. Det är smärre skillnader i r-värdena, medan signifikansen skiljer sig åt vid en jämförelse 

mellan de två redovisningsmässiga variablerna, förutom resultatet för SIZE_LN där 𝛥ROAt+1 visar r 

= 0,244 och 𝛥CFOt+1 visar r = -0,002, båda på signifikansnivån p < 0,01. För det marknadsmässiga 

nyckeltalet TIRt+1 visar resultatet av korrelationsanalysen att det finns skillnader jämfört med de två 
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redovisningsmässiga variablerna. Både PM och Höjdsänkt är signifikanta på p < 0,01 nivån och har 

ett svagt positivt r = värde och medan r-värdet är svagt negativ för de andra två oberoende variablerna 

och icke signifikanta p > 0,1 för PM samt signifikanta på nivån p < 0,05 för Höjdsänkt. Vi anser att 

detta förhållande kan härledas till variablernas natur, att det marknadsmässiga nyckeltalet TIRt+1 har 

en starkare koppling till både vinstmarginalen och aktieutdelning. 

 

Oberoende variabler för finansiella mått: För de oberoende variablerna ser vi genomgående att de har 

en hög signifikansnivå som nästan uteslutande är p < 0,01 förutom variabeln PM som endast har en 

signifikansnivå under p < 0,1 mot Höjdsänkt och ATO. Vi ser att r-värdena ligger i spannet 

(Höjdsänkt och TR_J_N r = 0,288 till r = 0,228 för SIZE_LN och CASH), förutom SIZE och ATO 

vars r-värde är -0,371 och därmed är korrelationen är avsevärt högre än övriga variablers korrelation. 
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Tabell 3. Korrelationsmatris. 
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4.3 Regressionsanalyser 

I detta avsnitt presenteras resultaten från regressionsanalyserna, som vi utför för att undersöka vårt 

syfte, dvs. om framtida CFP förklarar nuvarande CSR-investeringar i företag. I alla våra regressioner 

använder vi oss av signifikansnivån p < 0,05, dock väljer vi även att analysera resultat upp till p < 0,1 

eftersom De Veaux et al. (2016) menar att många statistiker anser att det är bättre att rapportera P-

värdet trots att det inte är signifikant än att basera ett beslut på en godtycklig signifikansnivå. Vi 

redovisar även determinationskoefficienten, R2, för att visa förklaringsgraden i våra modeller, i 

enlighet med De Veaux et al (2016). För att kunna undersöka vårt syfte prövar vi på flera olika sätt 

våra tre hypoteser: 

  

H1. Filantropi-hypotesen 

Investeringar i CSR har inget samband med framtida CFP. 

 

H2. Vinstmaximerings-hypotesen 

Investeringar i CSR leder till förbättringar i framtida CFP. 

 

H3. Informations-hypotesen. 

Den förväntade framtida CFP leder till att företaget åtar sig nutida CSR-investeringar. 

  

4.3.1 Regression 1: Relationen mellan CSR och CFP. 

Som vi beskrev i metodavsnitt 3.6.4 kommer vi att utföra regressionerna i flera steg och i det första 

steget, som redovisas i Tabell 4, prövar vi sambandet mellan CSR-investeringar och framtida CFP. 

Detta innebär att vi testar huruvida vi kan anta eller förkasta filantropi-hypotesen (H1) eftersom vi 

ännu i detta steg inte kan skilja på vinstmaximerings- och informations-hypotesen (H2 och H3). Båda 

dessa hypoteser kräver nämligen att det finns ett positivt samband mellan CSR-investeringar och 

framtida CFP, dvs. att koefficienten för CSR-utgifter, 𝛼1, är positiv, medan filantropi-hypotesen 

menar att det inte finns något samband, dvs. 𝛼1 är lika med noll. Eftersom vi nedan finner ett positivt 

samband mellan CSR-utgifter och CFP kan vi förkasta filantropi-hypotesen då denna förutsätter att 

det inte finns något samband mellan dessa två (𝛼1 = 0). Detta resultat är alltså konsistent med både 

vinstmaximerings- och informations-hypotesen. 

  

 

 



 

45 

 

Kolumn 1 för 𝛥ROAt+1 

Vi finner att koefficienten för CSR-utgifter är positiv och statistiskt signifikant på nivån p < 0,01 i 

regressionen för den beroende variabeln 𝛥ROAt+1. En ökning av CSR-utgifter med en enhet ökar 

𝛥ROAt+1 med 0,019. Vidare ser vi att den beroende variabeln minskar för varje steg som de båda 

kontrollvariablerna ROAt-1 (-0,178) och 𝛥ROAt (-0,411) ökar, samtidigt som de är statistiskt 

signifikanta på nivån p < 0,01. Resultatet tyder på att det finns ett samband mellan CSR-utgifter och 

CFP. Lite oväntat finner vi att den beroende variabeln minskar för varje steg SIZE_LN ökar, samt är 

statistiskt signifikant p < 0,01. Vi gjorde antagandet innan regressionsanalysen att förhållandet borde 

vara det omvända, dvs. att beroende variabeln skulle öka för SIZE_LN. Determinationskoefficienten 

R2 visar att de oberoende variablerna förklarar 17,6 % av variansen i beroende variabeln 𝛥ROAt+1. 

  

Kolumn 2 för 𝛥CFOt+1 

Resultaten för den här regressionen, när vi använt 𝛥CFOt+1 istället för 𝛥ROAt+1 som beroende 

variabel, visar ett liknande resultat som resultaten i kolumn 1. Den beroende variabeln ökar något mer 

för varje steg som CSR-utgifterna ökar (0,027) och är statistiskt signifikant på p < 0,01 nivån. För 

varje steg kontrollvariablerna CFOt-1 (-0,275) och 𝛥CFOt (-0,314) ökar så minskar beroende 

variabeln och signifikansnivån är p < 0,01. SIZE_LN (-0,004) visar ett nästan identiskt resultat som 

för kolumn 1 och är signifikant på p < 0,01 nivån. Determinationskoefficienten R2 är högre än i 

kolumn 1 och visar 22,6 %. 

  

Kolumn 3 för TIRt+1 

Regressionsresultatet i kolumn 3, som gäller sambandet mellan CSR-utgifter och TIR visar i likhet 

med de två tidigare beroende variablerna på att CSR-utgifter påverkar TIR positivt (0,017). 

Determinationskoefficienten är 23,1 % och koefficienten för CSR-utgifter är positiv, vilket indikerar 

att det finns ett samband. Dock är signifikansnivån inte statistiskt säkerställd, p > 0,1 och standardfelet 

(0,024), vilket innebär att vi inte med säkerhet kan fastställa att det finns ett samband mellan CSR-

utgifter och TIR. SIZE_LN visar liknande resultat som för de övriga två regressionerna om än med 

en något lägre signifikansnivå p < 0,05.  
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Tabell 4. Relationen mellan CSR och CFP. 

 Kolumn 1 

ROAt+1 

Kolumn 2 

CFOt+1 

Kolumn 3 

TIRt+1 

TOTESG 0,019*** 

(0,006) 

0,027*** 

(0,009) 

0,017 

(0,024) 

Kontrollvariabler    

ROA t-1 -0,178*** 

(0,01) 

 

  

ROAt -0,411*** 

(0,012) 

 

  

CFOt-1  -0,275*** 

(0,007) 

 

 

CFOt  -0,314*** 

(0,007) 

 

 

SIZE_LN -0,003*** 

(0,001) 

-0,004*** 

(0,001) 

 

-0,006** 

(0,002) 

Konstant 0,051*** 

(0,008) 

0,085*** 

(0013) 

0,197*** 

(0,033) 

Industri- och årsvariabler Inkluderade Inkluderade Inkluderade 

R2 0,176 0,226 0,231 

N 6597 6597 6597 

***Signifikant på 0,01-nivån. **Signifikant på 0,05-nivån. *Signifikant på 0,1-nivån.  

Standardfelen redovisas inom parentes under varje koefficient. 

DROAT+1 = förändringen i tillgångars räntabilitet för året efter räkenskapsåret. DCFOT+1 = förändringen i 

kassaflödet för året efter räkenskapsåret. TIRT+1 = den totala avkastningen i procent på den totala aktieinvesteringen 

året efter räkenskapsåret. TOTESG avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna 

miljö, social och företagsstyrning. ROAT-1 = föregående års räntabilitet. DROAT = förändringen i tillgångars 

räntabilitet i räkenskapsåret från föregående år. CFOT-1 = föregående års kassaflöde. DCFOT = förändringen i 

kassaflödet i räkenskapsåret från föregående år. SIZE_LN = Företagsstorlek, mäts genom den naturliga logaritmen 

(ln) av totala tillgångar. 

  

 

4.3.2 Regression 2: Investeringsbaserad modell 

Medan filantropi-hypotesen (H1) förkastas i resultaten i Tabell 4 så kan vi fortfarande inte skilja 

mellan vinstmaximerings- och informations-hypotesen (H2 och H3), då vi fann stöd för båda i Tabell 

4. Därför går vi vidare till att försöka identifiera om CSR-utgifterna hänför sig till vinstmaximerings- 

eller informations-hypotesen. I Tabell 5 är vår avsikt att dela upp CSR-utgifter i faktorer som kan 

eller inte kan förklaras av ekonomiska faktorer för företag. Detta gör vi med hjälp av 

investeringsbaserad modell (Ekvation 2) som innefattar variabler för ekonomiska faktorer rörande 

CSR-utgifter. Vi kommer utifrån dessa resultat generera förväntade- och residualvärden (vilka vi 

senare kallar OPTIMAL_CSR och DEVIATION) som ska användas i kommande steg i vår analys, 

för att kunna skilja mellan vinstmaximerings- och informations-hypotesen. Vi har valt att dela upp 

ROA i dess beståndsdelar PM och ATO (Carlsson, 2014) då dessa förbättrar vår modell samt låter 

oss undersöka vilken del av företagets prestation som kan kopplas till högre CSR-utgifter då de mäter 
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olika aspekter av lönsamheten. Resultatet av regressionen har en determinationskoefficent på 30,1 % 

vilket är något högre än för regressionerna i Tabell 4. 

  

ATO: Den oberoende variabeln ATO är signifikant på p < 0,01 nivån och resultatet visar att TOTESG 

ökar med (0,012) för varje steg som ATO ökar. 

PM: Resultatet för PM är något oväntat. Vi anser att det är motstridigt att TOTESG sjunker (-0,002) 

för varje steg som PM ökar. Det tyder på att desto högre vinstmarginal ett företag har så minskar 

CSR-utgifterna. Resultatet är inte statistiskt signifikant och standardfelet (-0,006) visar att det finns 

en stor spridning bland observationerna. Detta innebär dock att det positiva sambandet mellan CSR 

och avkastning på tillgångar drivs av tillgångarnas omsättning (ATO) snarare än vinstmarginalen 

(PM). 

CASH: Variabeln är signifikant på p < 0,01 nivån och visar en koefficient på 0,108. Resultatet 

motsvarar våra förväntningar att TOTESG ökar när likvida medel ökar. 

CFO: Resultatet visar statistisk signifikans på p < 0,05 nivån och TOTESG ökar när CFO ökar 

(0,023), om än inte lika mycket som CASH (0,108) gör vid en jämförelse. 

LEVERAGE: Resultatet för skuldsättningsgraden (0,038) menar vi, i likhet med vinstmarginalen, är 

lite motstridigt. Vårt antagande innan regressionen var att TOTESG borde sjunka om företagets 

skuldsättningsgrad ökar, men resultatet är signifikant på p < 0,01 nivån och har ett standardfel (0,012) 

som gör att utfallet är tillförlitligt. 

MTB: Variabelns resultat visar att MTB inte har någon inverkan på TOTESG. Resultatet är å andra 

sidan inte statistiskt signifikant p > 0,1. 

ROE: Koefficienten för räntabilitet på eget kapital visar på en svag ökning i TOTESG (0,003) när 

ROE ökar. Resultatet är signifikant på p < 0,01 nivån. 

SIZE_LN: Resultatet (0,057) är signifikant på p < 0,01 nivån. 
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Tabell 5. Investeringsbaserad modell. 

 Kolumn 1 

TOTESG 

ATO 0,012*** 

(0,003) 

 

PM -0,002 

(0,006) 

 

CASH 0,108*** 

(0,22) 

 

CFO 0,023** 

(0,009) 

 

LEVERAGE 0,038*** 

(0,012) 

 

MTB 0,000 

(0,000) 

 

ROE 0,003*** 

(0,001) 

 

SIZE_LN 0,057*** 

(0,001) 

 

Konstant -0299*** 

(0,021) 

 

Industri-och årsvariabler Inkluderade 

R2 0,301 

N 6597 

***Signifikant på 0,01-nivån. **Signifikant på 0,05-nivån. *Signifikant på 0,1-nivån. 

Standardfelen redovisas inom parentes under varje koefficient. 

 

TOTESG avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna miljö, social och 

företagsstyrning. ATO = företagets omsättningshastighet gällande tillgångar, mäts genom att dividera 

nettoomsättningen med totala tillgångar. PM = Företagets vinstmarginal. Denna variabel mäter företagets intäkter före 

extraordinära poster dividerat med försäljning. CASH = Likvida medel dividerat med totala tillgångar. CFO = årets 

kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med totala tillgångar. LEV = Skuldsättningsgraden, mäts genom 

dividera skulder med totala tillgångar. MTB = Market-To-Book Value jämför marknadsvärdet av företagets 

investeringar och kostnader. Mäts genom att dividera marknadsvärdet per aktie genom bokföringsmässiga värdet per 

aktie. ROE = Räntabiliteten på eget kapital, mäts genom nettoresultat efter skatt dividerat med justerat eget kapital. 

SIZE_LN = Företagsstorlek, mäts genom den naturliga logaritmen (ln) av totala tillgångar. 

 

4.3.3 Regression 3: Framtida CFP och Optimal CSR-utgift vs avvikelsen 

I Tabell 6 går vi vidare med vårt försök att skilja mellan vinstmaximerings- och informations-

hypotesen (H2 och H3). Från Tabell 5 sparar vi förväntade- och residualvärdena och använder dem 

som oberoende variabler i Ekvation 3a, b och c. Förväntade värdet är OPTIMAL_CSR och 

residualvärdet är avvikelsen från den optimala CSR-utgiften. OPTIMAL_CSR är den komponent som 

kan förklaras av ekonomiska faktorer och hänger samman med vinstmaximerings-hypotesen. Det 

innebär att om CSR-aktiviteter är en bra ekonomisk investering finns det ett positivt samband mellan 
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OPTIMAL_CSR och framtida CFP, 𝛾1 > 0. Avvikelsen, DEVIATION, från den optimala CSR-

utgiften är den komponent som inte är relaterad till ekonomiska faktorer och hänger samman med 

informations-hypotesen. Om således CSR-utgifter avslöjar information om företagets framtida CFP 

finns det ett positivt samband mellan avvikelsen från det optimala och framtida CFP, 𝛾2 > 0.  

 

Genomgången av resultaten varje kolumn för sig visar att i både kolumn 1 och 2 är DEVIATION 

positiv och signifikant vilket ger tydligt stöd för informations-hypotesen. Ett något oväntat resultat 

kan utrönas i kolumn 3 där vår marknadsmässiga oberoende variabel, TIR, skiljer sig markant från 

resultatet i Regression 1 (Ekvation 1c) och visar stöd för både vinstmaximerings- och informations-

hypotesen. 

  

Kolumn 1 för 𝛥ROAt+1 

Resultatet av den första regressionen i detta steg visar att den beroende variabeln 𝛥ROAt+1 minskar (-

0,018) och har signifikansnivån p < 0,1 för OPTIMAL_CSR medan 𝛥ROAt+1 ökar (0,018) och är 

signifikant på nivån p < 0,05 om DEVIATION ökar. Den dikotoma variabeln CSRREPORT visar att 

när den ökar med ett steg så minskar den beroende variabeln (-0,005) på signifikansnivån p < 0,1. 

TR_J_N är signifikant på p < 0,01 nivån och visar en ökning (0,019) vilket även Höjdsänkt gör (0,002) 

med skillnaden att Höjdsänkt inte är signifikant, p > 0,1. I likhet med regressionen i första steget 

(Ekvation 1a) så minskar den beroende variabeln 𝛥ROAt+1 när både ROAt-1 (-0,175) och 𝛥ROAt (-

0,422) ökar. Regressionen har en determinationskoefficient R2 på 18,2 % vilket är något högre än 

motsvarande determinationskoefficient i Regression 1 (Ekvation 1a) som visade 17,6 %. 

  

Kolumn 2 för 𝛥CFOt+1 

I den andra kolumnen i detta steg, där vi har 𝛥CFOt+1 som beroende variabel, visar snarlika resultat 

som i den första kolumnen. För OPTIMAL_CSR minskar den beroende variabeln (-0,167) och är 

signifikant på p < 0,1 nivån samtidigt som 𝛥CFOt+1 ökar (0,031) när DEVIATION ökar med ett steg, 

med signifikansnivån p < 0,01. För CSRREPORT ökar den beroende variabeln (0,001) men har inte 

statistiskt säkerställd signifikans, p > 0,1. Kontrollvariablerna TR_J_N (0,009) signifikansnivå p < 

0,01 samt Höjdsänkt (0,000) och icke signifikant p > 0,1 ger oss ett närmast identiskt resultat som 

kolumn 1 (𝛥ROAt+1). Den beroende variabeln 𝛥CFOt+1 minskar när både CFOt-1 (-0,263, 

signifikansnivå p < 0,01) och 𝛥CFOt (-0,296, med signifikansnivå p < 0,01), ökar vilket följer de 

tidigare resultaten från både Regression 1 (Ekvation 1a och 1b) samt Ekvation 3a i detta steg. Även i 



 

50 

 

denna ekvation så är determinationskoefficienten högre (23,5 %) än den var i första steget (Ekvation 

1b) dvs. 22,6 %. 

  

Kolumn 3 för TIRt+1 

I Ekvation 3c skiljer sig resultatet i jämförelse både mot motsvarande Ekvation 1c i Regression 1 och 

de två övriga ekvationerna i detta steg (Ekvation 3a och Ekvation 3b). Alla tre oberoende CSR-

variablerna är positiva och signifikanta (för OPTIMAL_CSR är koefficienten 0,703 och 

signifikansnivå p < 0,01, för DEVIATION är koefficienten 0,064 med signifikansnivå p < 0,05 och 

för CSRREPORT är koefficienten 0,030 med signifikansnivå p < 0,01). När TR_J_N ökar med ett 

steg minskar beroende variabeln TIRt+1 (-0,018) och signifikansnivån är p < 0,05 medan Höjdsänkt 

ökar så ökar även beroende variabeln (0,089) med signifikansnivå p < 0,01. Resultatet visar en stor 

skillnad mot Regression 1 (Ekvation 1c) eftersom alla tre CSR-variabler är signifikanta och 

framförallt OPTIMAL_CSR visar en hög koefficient. Som de tidigare två ekvationerna i detta steg så 

visar determinationskoefficienten en ökning (28,7 %) mot Regression 1 (Ekvation 1c) som har 

förklaringsgraden 23,1 %. 
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Tabell 6. Framtida CFP och Optimal CSR-utgift vs avvikelsen. 

 Kolumn 1 

ROAt+1 

Kolumn 2 

CFOt+1 

Kolumn 3 

TIRt+1 

OPTIMAL_CSR -0,018* 

(0,011) 

 

-0,167* 

(0,103) 

0,703*** 

(0,255) 

DEVIATION 0,018** 

(0,007) 

 

0,031*** 

(0,011) 

0,064** 

(0,028) 

CSRREPORT -0,005* 

(0,003) 

 

0,001 

(0,004) 

0,030*** 

(0,011) 

Kontrollvariabler    

TR_J_N 0,019*** 

(0,002) 

 

0,009*** 

(0,003) 

-0,018** 

(0,008) 

Höjdsänkt 0,002 

(0,001) 

 

0,000 

(0,002) 

0,089*** 

(0,005) 

ROAt-1 -0,175*** 

(0,011) 

 

  

ROAt -0,422*** 

(0,013) 

 

  

CFOt-1  -0,263*** 

(0,007) 

 

 

CFOt  -0,296*** 

(0,009) 

 

 

SIZE_LN  0,006 

(0,006) 

 

-0,044** 

(0,014) 

Konstant 0,008 

(0,007) 

0,032 

(0,029) 

 

0,291*** 

(0,071) 

Industri- och årsvariabler Inkluderade Inkluderade Inkluderade 

R2 0,182 0,235 0,287 

N 6597 6597 6597 

***Signifikant på 0,01-nivån. **Signifikant på 0,05-nivån. *Signifikant på 0,1-nivån. 

Standardfelen redovisas inom parentes under varje koefficient. 

 

DROAT+1 = förändringen i tillgångars räntabilitet för året efter räkenskapsåret. DCFOT+1 = förändringen i 

kassaflödet för året efter räkenskapsåret. TIRT+1 = den totala avkastningen i procent på den totala aktieinvesteringen 

året efter räkenskapsåret. OPTIMAL_CSR definieras som det förväntade värdet från en regression av total CSR från 

Ekvation 2. DEVIATION avser avvikelsen från den optimala CSR-utgiften, definieras som skillnaden mellan CSR och 

OPTIMAL_CSR samt fås från residualvärdena i Ekvation 2. CSRREPORT mäter om företaget kommunicerar en 

separat CSR-rapport till marknaden. TR_J_N mäter om företagets totala avkastning på aktier ökat (1) eller minskat (0). 

Höjdsänkt mäts genom att se om företagen har ökat (1), samma nivå (0) eller sänkt (-1) sin utdelning från föregående 

år. ROAT-1 = föregående års räntabilitet. DROAT = förändringen i tillgångars räntabilitet i räkenskapsåret från 

föregående år. CFOT-1 = föregående års kassaflöde. DCFOT = förändringen i kassaflödet i räkenskapsåret från 

föregående år. SIZE_LN = Företagsstorlek, mäts genom den naturliga logaritmen (ln) av totala tillgångar 
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4.3.4 Regression 4: CSR-utgifternas förklaringsfaktorer 

Resultaten i Tabell 6 visar att CSR-utgifter kan ha olika förklaringsfaktorer för olika företag. Det 

verkar finnas en undergrupp av företag för vilka OPTIMAL_CSR är positiv (Tabell 6, kolumn 3) och 

att vinstmaximerings-hypotesen (H2) därmed håller för dessa företag. Och för en undergrupp av 

företag är DEVIATION positiv och OPTIMAL_CSR icke signifikant, dvs. informations-hypotesen 

(H3) håller, men inte vinstmaximerings-hypotesen (Tabell 6, kolumn 1 och 2). Vi testar med en 

tvärsnittsanalys om detta stämmer genom att identifiera och testa separat de företag i vårt urval som 

är mest sannolika att ha investerings-baserade CSR-utgifter (vinstmaximeringsföretag) och de som är 

mest sannolika att ha informationsbaserade CSR-utgifter (informationsföretag). Vi använder samma 

ekvationer som i Tabell 6 nämligen Ekvation 3a, b och c. Resultaten för vinstmaximeringsföretagen 

visas i Tabell 7a och resultaten för informationsföretagen visas i Tabell 7b.  

  

Tabell 7a. Vinstmaximeringsföretag. 

Kolumn 1 för 𝛥ROAt+1 

Vi finner att OPTIMAL_CSR är positiv (0,246) och signifikant på nivån p < 0,01 %. Detta visar att 

när OPTIMAL_CSR ökar ett steg så ökar även 𝛥ROAt+1, vilket innebär att det finns stöd för 

vinstmaximerings-hypotesen (H2) för några företag, i enlighet med våra förväntningar. Även 

DEVIATION är positiv (0,018) men icke signifikant. Förklaringsgraden R2 ligger på 22,5 %. 

Variabeln CSRREPORT är negativ (-0,004) och icke signifikant. Av kontrollvariablerna är TR_J_N 

och Höjdsänkt positiva och signifikanta på nivåerna p < 0,01 respektive p < 0,1. Koefficienterna för 

ROAt-1 och 𝛥ROAt är negativa och signifikanta på nivån p < 0,01 vilket stämmer överens med våra 

tidigare resultat. Även SIZE_LN är fortsättningsvis negativ, och här på signifikansnivån p < 0,01. 

  

Kolumn 2 för𝛥CFOt+1 

I den här kolumnen är dock OPTIMAL_CSR är negativ (-0,150) och icke signifikant men här är å 

andra sidan inte heller DEVIATION (0,021) signifikant samt förklaringsgraden endast 15,1 %. 

CSRREPORT är negativ (-0,008) och icke signifikant. TR_J_N är fortsättningsvis positiv och 

signifikant, nu på nivån p < 0,05, medan Höjdsänkt är negativ på signifikansnivån p < 0,05. CFOt-1 

och 𝛥CFOt som förväntat är negativa och signifikanta på nivån p < 0,01 medan SIZE_LN i denna 

kolumn är positiv, dock icke signifikant.  
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Kolumn 3 för TIRt+1 

Här påvisas ett negativt förhållande mellan CSR-utgifter och TIR, eftersom TIR minskar med -0,182 

respektive -0,082 när OPTIMAL_CSR och DEVIATION ökar med 1. Men resultatet är icke 

signifikant och våra data verkar otillräckliga för att vi ska kunna utläsa något acceptabelt resultat från 

denna kolumn, trots att förklaringsgraden ligger på 34,1 %. CSRREPORT är positiv men icke 

signifikant medan TR_J_N är negativ och icke signifikant. Höjdsänkt är positiv och signifikant på 

nivån p < 0,01. 

 

Tabell 7a. CSR-utgifternas förklaringsfaktorer för vinstmaximeringsföretag. 

Vinstmaximeringsföretag Kolumn 1 

ROAt+1 

Kolumn 2 

CFOt+1 

Kolumn 3 

TIRt+1 

OPTIMAL_CSR 0,246*** 

(0,081) 

 

-0,150 

(0,157) 

-0,182 

(0,117) 

DEVIATION 0,018 

(0,015) 

 

0,021 

(0,029) 

-0,082 

(0,081) 

CSRREPORT -0,004 

(0,004) 

 

-0,008 

(0,008) 

0,030 

(0,022) 

Kontrollvariabler    

TR_J_N 0,018*** 

(0,003) 

 

0,013** 

(0,005) 

-0,022 

(0,015) 

Höjdsänkt 0,003* 

(0,002) 

 

-0,006** 

(0,003) 

0,087*** 

(0,009) 

ROAt-1 -0.375*** 

(0,027) 

 

  

ROAt -0,55)*** 

(0,03) 

 

  

CFOt-1  -0,201*** 

(0,017) 

 

 

CFOt  -0,241*** 

(0,017) 

 

 

SIZE_LN -0,014*** 

(0,004) 

0,010 

(0,009) 

 

 

Konstant 0,089*** 

(0,026) 

 

-0,024 

(0,049) 

0,166** 

(0,080) 

Industri- och årsvariabler Inkluderade Inkluderade Inkluderade 

R2 22,5% 15,1% 34,6% 

N 2039 2039 2039 

***Signifikant på 0,01-nivån. **Signifikant på 0,05-nivån. *Signifikant på 0,1-nivån. 

Standardfelen redovisas inom parentes under varje koefficient. 
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DROAT+1 = förändringen i tillgångars räntabilitet för året efter räkenskapsåret. DCFOT+1 = förändringen i 

kassaflödet för året efter räkenskapsåret. TIRT+1 = den totala avkastningen i procent på den totala aktieinvesteringen 

året efter räkenskapsåret. OPTIMAL_CSR definieras som det förväntade värdet från en regression av total CSR från 

Ekvation 2. DEVIATION avser avvikelsen från den optimala CSR-utgiften, definieras som skillnaden mellan CSR och 

OPTIMAL_CSR samt fås från residualvärdena i Ekvation 2. CSRREPORT mäter om företaget kommunicerar en 

separat CSR-rapport till marknaden. TR_J_N mäter om företagets totala avkastning på aktier ökat (1) eller minskat (0). 

Höjdsänkt mäts genom att se om företagen har ökat (1), samma nivå (0) eller sänkt (-1) sin utdelning från föregående 

år. ROAT-1 = föregående års räntabilitet. DROAT = förändringen i tillgångars räntabilitet i räkenskapsåret från 

föregående år. CFOT-1 = föregående års kassaflöde. DCFOT = förändringen i kassaflödet i räkenskapsåret från 

föregående år. SIZE_LN = Företagsstorlek, mäts genom den naturliga logaritmen (ln) av totala tillgångar 

 

Tabell 7b. Informationsföretag. 

Kolumn 1 för 𝛥ROAt+1 

OPTIMAL_CSR positiv (1,136) och signifikant på nivån p < 0,01 och avvikelsen är positiv (0,067) 

och signifikant på nivån p < 0,05 vilket ger stöd för både vinstmaximerings- och informations-

hypoteserna (H2 och H3). Förklaringsgraden är dock endast 12 %. CSRREPORT är negativ och icke 

signifikant medan kontrollvariablerna TR_J_N och Höjdsänkt är positiva. TR_J_N är även signifikant 

på nivån p < 0,01. Kontrollvariablerna för ROAt-1 och 𝛥ROAt är fortsättningsvis negativa och 

signifikanta på nivån p < 0,01, liksom SIZE_LN. 

  

Kolumn 2 för 𝛥CFOt+1 

Här är båda koefficienterna för CSR-utgifter är negativa, men också icke signifikanta och vi kan 

därmed inte utläsa något acceptabelt resultat. Förklaringsgraden ligger på 38,1 % och CSRREPORT 

är positiv (0,024) och signifikant på nivån p < 0,05. TR_J_N, Höjdsänkt och SIZE_LN är positiva 

och TR_J_N har signifikansnivån p < 0,1 medan de övriga är icke signifikanta. CFOt-1 och 𝛥CFOt är 

negativa och signifikanta på nivån p < 0,01. 

  

Kolumn 3 för TIRt+1 

Här finner vi tydligt stöd för informations-hypotesen (H3) för denna undergrupp av företag. 

OPTIMAL_CSR är negativ (-0,117) och icke signifikant medan DEVIATION är positiv (1,261) och 

signifikant på nivån p < 0,05. CSRREPORT är positiv och icke signifikant medan TR_J_N är negativ 

och icke signifikant. Höjdsänkt är positiv på signifikansnivån p < 0,01 medan SIZE_LN är negativ 

på signifikansnivån p < 0,05. 

  

Att döma av resultaten i Tabell 7a i kolumn 1 verkar det finnas ett svagt men tillräkneligt stöd för 

vinstmaximerings-hypotesen (H2) i denna undergrupp av företag, i enlighet med våra förväntningar. 

Detta medan resultaten i Tabell 7b kolumn 3 visar ett stöd för informations-hypotesen (H3) för den 

undergruppen av företag. Sammanfattningsvis kan vi utifrån de resultaten se att våra antaganden vi 
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gjorde innan analysen stämmer, och vi kan alltså inte utesluta att vinstmaximerings-hypotesen kan 

hålla för ett antal företag i vårt urval. 

 

Tabell 7b. CSR-utgifternas förklaringsfaktorer för informationsföretag. 

Informationsföretag Kolumn 1 

ROAt+1 

Kolumn 2 

CFOt+1 

Kolumn 3 

TIRt+1 

OPTIMAL_CSR 1,136*** 

(0,185 

 

-0,151 

(0,245) 

-0,117 

(0,096) 

DEVIATION 0,067** 

(0,029) 

 

-0,053 

(0,040) 

1,261** 

(0,542) 

CSRREPORT -0,008 

(0,007) 

 

0,024** 

(0,009) 

0,027 

(0,022) 

Kontrollvariabler    

TR_J_N 0,020*** 

(0,005) 

 

0,013* 

(0,007) 

-0,006 

(0,017) 

Höjdsänkt 0,003 

(0,003) 

 

0,003 

(0,004) 

0,095*** 

(0,010) 

ROAt-1 -0,097*** 

(0,023) 

 

  

ROAt -0,288*** 

(0,029) 

 

  

CFOt-1  -0,297*** 

(0,012) 

 

 

CFOt  -0,434*** 

(0,024) 

 

 

SIZE_LN -0,066*** 

(0,010) 

 

0,007 

(0,013) 

-0,061** 

(0,029) 

Konstant 0,340*** 

(0,059) 

 

-0,013 

(0,071) 

0,244 

(0,181) 

Industri- och årsvariabler Inkluderade Inkluderade Inkluderade 

R2 0,120 0,381 0,267 

N 1420 1420 1420 

***Signifikant på 0,01-nivån. **Signifikant på 0,05-nivån. *Signifikant på 0,1-nivån. 

Standardfelen redovisas inom parentes under varje koefficient. 

 

DROAT+1 = förändringen i tillgångars räntabilitet för året efter räkenskapsåret. DCFOT+1 = förändringen i 

kassaflödet för året efter räkenskapsåret. TIRT+1 = den totala avkastningen i procent på den totala aktieinvesteringen 

året efter räkenskapsåret. OPTIMAL_CSR definieras som det förväntade värdet från en regression av total CSR från 

Ekvation 2. DEVIATION avser avvikelsen från den optimala CSR-utgiften, definieras som skillnaden mellan CSR och 

OPTIMAL_CSR samt fås från residualvärdena i Ekvation 2. CSRREPORT mäter om företaget kommunicerar en 

separat CSR-rapport till marknaden. TR_J_N mäter om företagets totala avkastning på aktier ökat (1) eller minskat (0). 

Höjdsänkt mäts genom att se om företagen har ökat (1), samma nivå (0) eller sänkt (-1) sin utdelning från föregående 

år. ROAT-1 = föregående års räntabilitet. DROAT = förändringen i tillgångars räntabilitet i räkenskapsåret från 

föregående år. CFOT-1 = föregående års kassaflöde. DCFOT = förändringen i kassaflödet i räkenskapsåret från 

föregående år. SIZE_LN = Företagsstorlek, mäts genom den naturliga logaritmen (ln) av totala tillgångar 
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4.3.5 Regression 5: CSR-utgifter och kommande CFP 

Vi går vidare med det sista steget i våra regressioner och gör en ny uppskattning av Tabell 5 och 6 

genom att använda en två-stegs-metod där vi lägger in de bestämmande faktorerna för CSR-utgifter 

från Tabell 5 och 6 i Ekvation 1a, b och c som användes i Tabell 4. Detta för att försäkra oss om att 

resultaten från vår första regressionsmodell i Tabell 4 inte beror på en inkomplett modell. Denna 

metod tillåter dessa bestämmande faktorer för CSR-utgifter att ha en direkt och otvungen relation 

med CFP. Resultaten presenteras i Tabell 8. 

  

Kolumn 1 för 𝛥ROAt+1 

I den första kolumnen i detta steg så är 𝛥ROAt+1 beroende variabel. Vi finner i resultatet av kolumn 1 

att TOTESG är positiv (0,022) med statistiskt säkerställd signifikans, p < 0,01. Detta resultat väl 

överens med Regression 1 (Ekvation 1a) där resultatet för TOTESG var (0,019) på samma 

signifikansnivå. När CSRREPORT ökar så minskar 𝛥ROAt+1 något (-0,006) och är signifikant på p < 

0,05 nivån. Både TR_J_N (0,019) och Höjdsänkt (0,002), är identiska med resultatet i Tabell 6 

(Ekvation 3a), dvs. positiva och signifikanta på p < 0,01 respektive p < 0,05 nivåerna. Detta är en 

högre signifikansnivå för TR_J_N medan Höjdsänkt inte var signifikant i Tabell 6. ROAt-1 (-0,286) 

och 𝛥ROAt (-0,495) visar ett liknande resultat som i Tabell 6 på samma signifikansnivå, p < 0,01. 

Variablerna för CSR-utgifternas resultat är i det närmaste identiskt med Tabell 5. Det som skiljer 

resultatet åt är att MTB (0,001) är signifikant på p < 0,01 i den här regressionen och har 

signifikansnivån p > 0,1 i Tabell 5. Ett omvänt förhållande gäller resultatet för ROE (0,001), som är 

icke signifikant p > 0,1 i det här testet medan resultatet i Tabell 5 visar en koefficient (0,003) som är 

signifikant på nivån p < 0,01. Även variabeln SIZE_LN visar ett annorlunda resultat då koefficienten 

är positiv (0,057) i Tabell 5 medan den är svagt negativ (-0,002) i Tabell 8 med samma signifikansnivå 

p < 0,01. R2 visar ett resultat (22,1 %) som ligger mittemellan Tabell 5 (30,1 %) och Tabell 6 (18,2 

%). 

  

Kolumn 2 för 𝛥CFOt+1 

Även i kolumn 2 är konstanten för TOTESG positiv (0,022) och signifikant, p < 0,05, vilket ger ett 

liknande resultat som i Tabell 4 med skillnaden att signifikansnivån i Tabell 4 är p < 0,01. 

CSRREPORT är vid en jämförelse med Tabell 6 fortfarande icke signifikant p > 0,1 och positiv. De 

övriga variablernas resultat som finns i både Tabell 6 och 7 visar ingen avvikelse, koefficienten och 

signifikansnivån är i det närmaste identiska. När det kommer till resultatet för CSR-utgiftsvariablerna 

så ser vi en skillnad i CASH som är svagt positiv (0,02) och icke signifikant p > 0,1 i Tabell 8 medan 
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resultatet från Tabell 5 visar en positiv koefficient (0,108) som är signifikant på p < 0,01 nivån. Som 

resultatet för kolumn 1 (𝛥ROAt+1) visade så är ROE icke signifikant i den här regressionen medan 

den är signifikant i på p < 0,01 nivån i Tabell 5. SIZE_LN:s resultat följer mönstret från kolumn 1 

och är signifikant på nivån p < 0,01 i den här regressionen och Tabell 5, men visar en svagt negativ 

koefficient (-0,007) i Tabell 8 jämfört med Tabell 5 där koefficienten är positiv (0,057). Resultatet 

för determinationskoefficienten visar samma tendens som för kolumn 1.  För den här ekvationen så 

visar den en förklaringskraft på 24,9 % medan Tabell 5 har 30,1 % och Tabell 6 23,5 %.  

  

Kolumn 3 för TIRt+1 

När vi använder TIRt+1 som beroende variabel får vi ett resultat som avviker från kolumn 1 och 

kolumn 2. Resultatet visar att TOTESG minskar (-0,062) på p < 0,05 nivån i jämförelse med Tabell 

4 där koefficienten var positiv (0,017) och icke signifikant. Vi får ett nästan identiskt resultat på 

variabeln CSRREPORT, Höjdsänkt och TR_J_N jämfört med Tabell 6. När vi jämför variablerna för 

CSR-utgifter ser vi där några större skillnader mellan tabellernas resultat. Vi menar att det ligger i 

sakens natur att PM är signifikant på p < 0,1 nivån och har en koefficient på 0,018. Eftersom vi 

använder vårt marknadsmässiga nyckeltal som indikerar observationernas totala 

investeringsavkastning som beroende variabel så är det lätt att göra antagandet att vinstmarginalen är 

signifikant och korrelerar med denna. Det visar även den bivariata korrelationsanalysen i avsnitt 4.2. 

Något som vi anser däremot borde ha en liknande relation i den här kolumnen är ROE och den 

beroende variabeln eftersom även de är nära besläktade ur ett ekonomiskt-perspektiv. Resultatet visar 

däremot på att ROE har en koefficient på 0,000 och är icke signifikant p > 0,1. Resultatet visar dock 

samma tendens som för de övriga kolumnerna i det här steget. SIZE_LN visar sig ha en liten påverkan 

på resultatet (0,001) och är icke signifikant p > 0,1 vilket ger ett annat resultat jämfört med både 

Tabell 5 och Tabell 6. Determinationskoefficienten är 29,3 % vilket är en ytterst liten avvikelse från 

Tabell 5 (30,1 %) och Tabell 6 (28,7 %). 

  

Eftersom koefficienterna för TOTESG i kolumn 1 och 2 inte förändras nämnvärt från koefficienterna 

för avvikelsen i Tabell 4 finner vi att den positiva korrelationen mellan framtida CFP och CSR-

utgifter inte drivs av de ekonomiska faktorerna som vi lade in från Tabell 5. Detta talar emot 

vinstmaximerings-hypotesen (H2) givet vårt tidigare resonemang att den drivs av ekonomiska 

faktorer samt ger ett starkare stöd för informations-hypotesen (H3). Vi ser det som bevis för att 

sambandet mellan framtida CFP och CSR-utgifter mer sannolikt beror på informationsvärdet i CSR-

utgifterna snarare än positiv ekonomisk avkastning från dessa investeringar. Detta visar att vårt 
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antagande om att framtida CFP förklarar nuvarande CSR-utgifter stämmer och stödjer motivet att 

företagen investerar i nutida CSR-aktiviteter för att de förväntar sig en ökad framtida CFP.  
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Tabell 8. CSR-utgifter och kommande CFP. 

 Kolumn 1 

ROAt+1 

Kolumn 2 

CFOt+1 

Kolumn 3 

TIRt+1 

TOTESG 0,022*** 

(0,007) 

 

0,028** 

(0,011) 

-0,062** 

(0,028) 

CSRREPORT -0,006** 

(0,003) 

 

0,003 

(0,004) 

0,029*** 

(0,011) 

Kontrollvariabler    

TR_J_N 0,019*** 

(0,002) 

 

0,010*** 

(0,003) 

-0,021*** 

(0,008) 

Höjdsänkt 0,002* 

(0,001) 

 

0,001 

(0,002) 

0,086*** 

(0,005) 

ROAt-1 -0,286*** 

(0,013) 

 

  

ROAt -0,495*** 

(0,013) 

 

  

CFOt-1  -0,281*** 

(0,007) 

 

 

CFOt  -0,313*** 

(0,009) 

 

 

ATO 0,015*** 

(0,002) 

 

-0,023*** 

(0,003) 

0,026*** 

(0,007) 

PM 0,002 

(0,003) 

 

-0,001 

(0,004) 

0,018* 

(0,011) 

LEVERAGE 0,010* 

(0,006) 

 

0,025*** 

(0,009) 

-0,078*** 

(0,022) 

MTB 0,001*** 

(0,000) 

 

0,000*** 

(0,000) 

0,000 

(0,000) 

CASH 0,028*** 

(0,011) 

 

0,020 

(0,016) 

0,071* 

(0,041) 

CFO 0,043*** 

(0,005) 

 

 0,089*** 

(0,017) 

ROE 0,001 

(0,000) 

 

0,000 

(0,001) 

0,000 

(0,002) 

SIZE_LN -0,002*** 

(0,001) 

 

-0,007*** 

(0,001) 

0,001 

(0,003) 

Konstant 0,015 

(0,010) 

 

0,120*** 

(0,016) 

0,025 

(0,040) 

Industri- och årsvariabler Inkluderade Inkluderade Inkluderade 

R2 0,221 0,249 0,293 

N 6597 6597 6597 
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***Signifikant på 0,01-nivån. **Signifikant på 0,05-nivån. *Signifikant på 0,1-nivån. 

Standardfelen redovisas inom parentes under varje koefficient. 

 

DROAT+1 = förändringen i tillgångars räntabilitet för året efter räkenskapsåret. DCFOT+1 = förändringen i 

kassaflödet för året efter räkenskapsåret. TIRT+1 = den totala avkastningen i procent på den totala aktieinvesteringen 

året efter räkenskapsåret. TOTESG avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna 

miljö, social och företagsstyrning. CSRREPORT mäter om företaget kommunicerar en separat CSR-rapport till 

marknaden. TR_J_N mäter om företagets totala avkastning på aktier ökat (1) eller minskat (0). Höjdsänkt mäts genom 

att se om företagen har ökat (1), samma nivå (0) eller sänkt (-1) sin utdelning från föregående år. ROAT-1 = 

föregående års räntabilitet. DROAT = förändringen i tillgångars räntabilitet i räkenskapsåret från föregående år. 

CFOT-1 = föregående års kassaflöde. DCFOT = förändringen i kassaflödet i räkenskapsåret från föregående år. ATO 

= företagets omsättningshastighet gällande tillgångar, mäts genom att dividera nettoomsättningen med totala 

tillgångar. PM = Företagets vinstmarginal. Denna variabel mäter företagets intäkter före extraordinära poster 

dividerat med försäljning. LEV = Skuldsättningsgraden, mäts genom dividera skulder med totala tillgångar. MTB = 

Market-To-Book Value jämför marknadsvärdet av företagets investeringar och kostnader. Mäts genom att dividera 

marknadsvärdet per aktie genom bokföringsmässiga värdet per aktie. CASH = Likvida medel dividerat med totala 

tillgångar. CFO = årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med totala tillgångar. ROE = 

Räntabiliteten på eget kapital, mäts genom nettoresultat efter skatt dividerat med justerat eget kapital. SIZE_LN = 

Företagsstorlek, mäts genom den naturliga logaritmen (ln) av totala tillgångar. 
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5. Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuterar vi studiens resultat i relation till tidigare forskning och teorier kring 

relationen mellan CSR och CFP. Vi återkopplar till våra uppställda hypoteser samt våra tre motiv vi 

beskrev i teoriavsnittet. Till en början redogör vi för vad våra resultat visar gällande motiven, och 

de vetenskapliga teorierna. Vi avslutar med en sammanfattande diskussion. 

 

5.1 Diskussion 

Vår utgångspunkt för denna studie har varit att undersöka om framtida CFP förklarar nuvarande CSR-

investeringar i företag. Detta är en helt ny infallsvinkel gällande forskningen kring CSR-investeringar 

då tidigare forskning varit inriktad på sambandet mellan CSR-investeringar och CFP men inte det 

motsatta sambandet, dvs. hur den framtida CFP kan påverka hur företaget investerar i CSR. I detta 

avsnitt diskuterar vi våra hypoteser och motiv kopplat till teorin och resultatet ur olika perspektiv. Vi 

menar att resultatet av studien visar att det mest drivande motivet är att företaget investerar i CSR 

utifrån den information som finns om framtida CFP. 

 

5.1.1 Filantropi-motivet 

I första steget, Tabell 4, i vårt resultatkapitel prövas filantropi-hypotesen (H1). Vi kan se att det finns 

ett positivt samband mellan CSR-investeringar och CFP, i likhet med vad många tidigare studier visat 

(Saaeidi et al. 2014; Elfenbein et al. 2007). Vi kan därför förkasta vår filantropi-hypotes då denna 

förutsätter att det inte finns något samband mellan CSR-investeringar och CFP. Vi fann att när CSR-

utgifterna ökade så ökade även de redovisningsmässiga finansiella måtten för de framtida 

förändringarna för ROA och CFO. Detta betyder att enligt våra resultat är företagens drivande motiv 

vid beslut om CSR-investeringar inte filantropi-motivet (Figur 4), dvs. huruvida samhället gagnas av 

dessa investeringar. Detta besvarar därmed vår första forskningsfråga om ifall företag investerar i 

CSR-aktiviteter för att gagna samhället. Anledningen till detta är att det filantropiska motivet 

förutsätter att när företaget investerar i CSR för att gagna samhället så läggs ingen vikt vid att 

företagets egna finansiella prestation ska öka (Joshi & Li, 2016). Företaget skulle då handla utifrån 

stakeholder theory som menar att CSR-aktiviteter innebär att ta ansvar för samhället och dess 

intressenter, snarare än att uppnå en bättre CFP. Stakeholder theory har traditionellt associerats starkt 

med det filantropiska motivet, eftersom Carroll (1991) menar att det är olika samhällsmedlemmar 

som får ta del av företagets filantropiska aktiviteter. Resultatet av studien visar inga tecken på att 

CSR-investeringar är en effekt av osjälviska intentioner, utan de gynnsamma effekterna som uppstår 
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i samhället av företags CSR-investeringar är en positiv bieffekt av företags engagemang i CSR (Joshi 

& Li, 2016).  

 

Det filantropiska motivet ses enligt Carroll (1979, 2008) som det ursprungliga motivet till CSR-

investeringar.  Resultatet av vår studie visar i Tabell 4 inga tecken på ett filantropiskt motiv, vilket 

kan bero på att samhället blivit allt mer prestationsinriktat. Trots att Lee (2018) framhåller att CSR-

investeringar och företagens ansvar den senaste tiden betonats av både myndigheter och allmänheten, 

samt att det är populärt bland företag att lyfta fram sitt CSR-arbete, spelar de ekonomiska och 

finansiella drivkrafterna en större roll än ansvarstagandet. Vi ser likheter i detta med Carrolls (1991) 

CSR-pyramid där företagens filantropiska ansvar kommer efter de ekonomiska, lagliga och etiska 

nivåerna av ansvar. En möjlig tolkning är att företaget först ser till de krav som ställs av både interna- 

och externa intressentgrupper innan det kan bli aktuellt med filantropiska aktiviteter.   

 

Eftersom det filantropiska motivet enligt slackresources theory kräver att företaget måste ha ett 

överskott av resurser för att kunna investera i CSR-aktiviteter (Seifert et al., 2004), är en förutsättning 

för CSR att företaget har information om de finansiella utsikterna i företaget. Ett företag kan ha en 

önskan om att ta sitt samhälleliga ansvar men resurserna måste finnas eller komma att finnas inom en 

överskådlig framtid. Företag skulle kunna hamna i ohållbara ekonomiska situationer om de lade sitt 

filantropiska ansvar före ansvaret om företagets fortlevnad, vilket i sin tur skulle leda till att de lagliga 

och etiska ansvarsdimensionerna inte uppnås enligt Carrolls (1991) CSR-pyramid. Vårt resultat visar 

dock inga tecken på att CSR-investeringar skulle vara effekten av filantropi. 

 

5.1.2 Vinstmaximerings-motivet 

Det positiva sambandet mellan CSR-utgifter och CFP som vi fann i resultatets första steg visade stöd 

för vinstmaximerings-hypotesen (H2), vilket besvarar vår andra forskningsfråga om företag 

investerar företag i CSR-aktiviteter för att öka CFP. Om vår studie enbart fokuserat på detta 

konstaterande, i likhet med tidigare forskning, hade även vi dragit slutsatsen att vinstmaximerings-

motivet (Figur 4) är det drivande motivet för ett företags CSR-investeringar. Stockholder theory, med 

Friedman (1970, September 4) i spetsen, menar att detta borde vara det enda motivet till alla 

investeringar, och därmed också till CSR-investeringar. Vi ser vinstmaximerings-motivet som en 

motpol till filantropi-hypotesen då det innebär mer själviska orsaker till företagens CSR-engagemang. 

Till synes är motivet detsamma, CSR-aktiviteterna företas för att förbättra samhället och miljön, och 

genom detta gagna intressentgrupper som nödvändigtvis inte har någon direkt relation med företaget. 

Dock är de underliggande orsakerna rent marknadsföringsrelaterade, enligt Aagard et al. (2008), och 
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företagets intentioner är att skapa ett gott rykte och goda relationer med intressenter för att på så sätt 

locka kunder och öka CFP.  

 

Våra resultat i Tabell 7a, vilka vi strax diskuterar närmare, visade att vi inte helt kunde utesluta att 

det finns företag som har vinstmaximering som det drivande motivet till CSR-investeringar. Detta 

baserar vi främst på resultaten i kolumn 1 där den framtida CFP ökar när den del av CSR-utgifterna 

som kan förklaras av ekonomiska faktorer (OPTIMAL_CSR) ökar. Vi ser det som naturligt då det, 

förutom att ett vinstmaximerande företag i första hand ser till den ekonomiska ansvarsdimensionen i 

Carrolls (1991) pyramid, också finns en koppling till den etiska aspekten på företagens sociala ansvar. 

Kraven som interna och externa intressenter ställer på företagens verksamhet tvingar dem att företa 

samhälls- och miljövänliga aktiviteter (Carroll, 1991). Dagens miljömedvetna kunder kan påverka 

genom att exempelvis betala mer för en CSR-märkt vara, vilket tvingar vinstmaximerande företag att 

erbjuda sådana produkter för att inte förlora kunder och därmed även förlora viktig inkomst. Därmed 

kan vi också koppla stakeholder theory till vinstmaximerings-motivet (se Figur 7) eftersom det är 

intressenterna som ställer krav på företagen att utföra CSR-aktiviteter (Carroll, 1991; Lee, 2018). 

Intressentgrupper, vilka enligt Lee (2018) omfattar anställda, kunder, leverantörer, aktieägare, 

samhället och miljön, påverkas av företagens investeringsbeslut på olika sätt eftersom de har olika 

former av intressen i företaget. Vi ser tydliga samband med det här resonemanget och Carrolls (1991) 

CSR-pyramid (Figur 1) eftersom olika grupper av intressenter kan ha olika krav på företaget som 

sträcker sig bortom den ekonomiska ansvarsdimensionen.  

 

Vi menar att stockholder theory bara kan kopplas till vinstmaximerings-motivet, pga. sin ensidiga syn 

på att företaget endast investerar i CSR för att öka lönsamheten, då teorin menar att företagen strävar 

efter att öka CFP till förmån för aktieägarna (Friedman, 1970, September 4). Friedman menar dock 

att aktieägarna ofta påverkas negativt av CSR-investeringar eftersom det är deras pengar som går till 

dessa utgifter. Det finns därmed skäl att invända mot Friedmans stockholder theory eftersom våra 

resultat i Tabell 7a visar att för en undergrupp av företag ökar faktiskt CFP när företaget investerar i 

CSR. Detta gör att den negativa påverkan på aktieutdelningarna kan ifrågasättas. I likhet med 

McAleer (2002) menar vi att Friedmans uppfattning inte håller gällande att företagets enda ansvar är 

det ekonomiska ansvaret mot aktieägarna och Friedmans påstående om att aktieägarnas pengar går 

till CSR-investeringar är vilseledande, eftersom våra resultat visar att både intressenter och aktieägare 

gynnas av CSR-investeringarna.  
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Vinstmaximerings-motivet knyter också an till slackresources theory (Figur 7) eftersom George 

(2005) menar att företaget vinstmaximerar för att skapa ett överskott. George (2005) beskriver vidare 

att överskottet behövs enligt slackresources theory för att beslut om CSR-investeringar 

överhuvudtaget ska kunna tas. En möjlig tolkning är därför att företagets verkliga motiv kamoufleras 

av att enbart lönsamhetsmotiv tycks driva CSR-investeringar. 

 

5.1.3 Informations-motivet 

Mot bakgrund av inriktningen på endast två motiv, filantropi- samt vinstmaximeringsmotiven, i 

tidigare forskning inom ämnet, ville vi undersöka om relationen mellan CSR och CFP är mer 

komplicerad än att bara handla om huruvida företagets prestation påverkas positivt, negativt eller inte 

alls av CSR-investeringar. I vår resultatdel strävade vi efter att visa att det även finns ett tredje motiv, 

informations-motivet (Figur 4), som driver företaget till CSR-investeringar, eftersom Flammer (2013) 

och Elfenbein et al. (2007) påpekat att det kan finnas ett sådant motiv som ännu är outforskat. I andra 

steget, Tabell 5, av vår regressionsanalys prövade vi informations-hypotesen (H3) genom att dela upp 

CSR-utgifter i två delar varav en förklarades av ekonomiska faktorer för företag och industri, 

OPTIMAL_CSR, medan den andra förklarades av avvikelserna, DEVIATION, från dessa. Avsikten 

med denna metod var att i påföljande steg, Tabell 6, kunna urskilja om det finns ett tredje motiv som 

förklaras av att företaget innehar information om sin framtida CFP, utöver de vedertagna filantropi- 

och vinstmaximeringsmotiven. Vårt antagande var att om vinstmaximerings-motivet gäller så 

förklaras företagets CSR-investeringar av ekonomiska faktorer (OPTIMAL_CSR) eftersom företaget 

då investerar för att öka sin CFP. Om företaget däremot investerar i CSR pga. sin information om hur 

den framtida CFP ser ut, så förklaras motivet till CSR-investeringar av avvikelserna (DEVIATION) 

till de ekonomiska faktorerna. Dessa förklarade vi i metodavsnittet som residualerna till 

OPTIMAL_CSR, då de inte förklaras av ekonomiska faktorer utan istället visar informationen som 

företaget innehar om sin framtida CFP. 

 

Vi fann utifrån våra resultat i Tabell 6 för kolumn 1 och 2 stöd för informations-hypotesen (H3) 

eftersom den framtida CFP ökade när de informationsbaserade faktorerna till CSR-investeringar 

ökade. Detta besvarar vår tredje forskningsfråga om huruvida företag investerar i nutida CSR-

aktiviteter för att de förväntar sig en ökad framtida CFP. Här kunde vi dock inte finna stöd för 

vinstmaximerings-hypotesen (H2) eftersom CFP istället minskade när de ekonomiska faktorerna till 

CSR-investeringar ökade. Detta stöder att det är företagets information om framtida CFP snarare än 

de ekonomiska faktorerna som leder företaget att investera i CSR och visar därmed att det 

informationsbaserade motivet sannolikt orsakar företagens benägenhet till CSR-investeringar. Om 
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företagets privata information om dess framtida CFP således visar att det kommer att finnas utrymme 

för CSR-investeringar väljer företaget att investera i dessa, vilket hänger samman med slackresources 

theory eftersom den förutsätter att företaget har överskottsresurser för att genomföra investeringar. 

När företaget innehar information om detta överskott av resurser, slackresources, används dessa till 

att engagera sig i CSR-aktiviteter. Slackresources theory har anknytning till alla tre motiven, vilket 

tydliggörs i Figur 7. Carroll (1991) visar i sin CSR-pyramid (Figur 1) att en stabil ekonomisk grund 

är en förutsättning för att kunna nå de övriga ansvarsdimensionerna inom CSR-arbete. Resultatet av 

vår studie visar att företags CFP förbättras med ökade CSR-investeringar, men en förutsättning för 

att kunna initiera CSR-aktiviteterna menar många tidigare studier (Seifert et al., 2004; Preston & 

O’Bannon, 1997; Waddock & Graves, 1997) är att företaget måste ha ett överskott av resurser, dvs. 

slackresources. Vår studies resultat är ytterligare ett bevis som stöder detta resonemang.  

  

I våra resultat från Tabell 6 finns antydningar om att olika företag kan ha olika förklaringsfaktorer för 

sina CSR-utgifter. För en undergrupp av företag indikeras att en ökning av CFP är den drivande 

kraften för CSR-investeringar, precis som många tidigare studier visat (Saaeidi et al. 2014; Elfenbein 

et al. 2007). Det innebär att dessa företag investerar i enlighet med vinstmaximerings-hypotesen, dvs. 

för att öka CFP (Joshi & Li, 2016). Andra företag verkar dock investera i CSR pga. information om 

CFP, vilket, enligt resonemanget ovan, är vårt antagande om det tredje motivet till CSR-investeringar. 

När ett företag innehar privat information om sin framtida CFP och därmed investerar i CSR, finns 

stöd för informations-hypotesen, som menar att förväntad framtida CFP leder till att företaget åtar sig 

nutida CSR-investeringar.  

 

För att därmed undersöka om en undergrupp av företag investerar i enlighet med vinstmaximerings-

hypotesen, medan en annan undergrupp investerar i enlighet med informations-hypotesen, delade vi 

i Regression 4 (Tabell 7) upp dessa företag och försökte finna bevis för de drivande faktorerna. Våra 

resultat visade, i enlighet med vår tes, att vissa företag har motivet att öka CFP, medan andra företags 

motiv speglar sig i de framtida finansiella utsikterna. I Tabell 7a kolumn 1, för 

vinstmaximeringsföretagen, ökar variabeln för det redovisningsmässiga måttet för CFP när de 

ekonomiska faktorerna för CSR-investeringar ökar, medan istället variabeln för det marknadsmässiga 

måttet för CFP, total avkastning på aktier, ökar när de informationsbaserade faktorerna för CSR-

investeringar ökar i Tabell 7b kolumn 3, för informationsföretagen. Enligt våra resultat har 

undergruppen som vi kallar vinstmaximeringsföretag lyckats med det som inom CSR-forskningen 

kallar “doing well by doing good” (Seifert et al., 2004; Benabou & Tirole, 2009). Att bidra till 

samhället samtidigt som företagets egna prestation ökar är eftertraktat (Lee, 2018) och i samklang 
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med aktieägarnas krav på finansiell avkastning (Joshi & Li, 2016). Viktigt att påpeka är dock att även 

dessa resultat styrker vår tes om att det existerar ett informations-motiv som tidigare forskning 

förbisett, och vi ser därför att de olika motiven kompletterar varandra istället för att utesluta det ena 

motivet till förmån för det andra. Vår avsikt har inte heller varit att utesluta de andra motiven, utan 

istället påvisa att ett tredje motiv finns, för att nyansera forskningens kunskap om motiv till CSR-

aktiviteter.  

 

Femte steget, Tabell 8, utvecklade vi genom att kombinera och lägga in variabler från de tidigare 

regressionsmodellerna då vi pga. tidigare studiers endogenitetsproblem1 ville försäkra oss om att vi i 

vår studie inte missat någon viktig aspekt eller utlämnat någon variabel i de första stegen, i enlighet 

med Ullah et al. (2018) rekommendationer. Eftersom Ullah et al. samt Crane et al, (2017) menar att 

andra studier brustit i att beakta endogenitetsproblem är detta steg mycket viktigt för vår studie, 

eftersom det gör vår studie unik jämfört med andra studier. Vi fann även i detta steg stöd för att det 

finns ett motiv till CSR-investeringar hos företag som bygger på förväntningar om den framtida CFP. 

Våra resultat visar också att vi inte helt kan utesluta möjligheten att företagets intention också är att 

öka sina prestationer, men den drivande kraften i investeringarna är företagsledningens information 

om de finansiella utsikterna. Denna slutsats följer av att förhållandet mellan kommande CFP och 

CSR-investeringar i kolumn 1 och 2 inte förändrades från Tabell 4 trots att vi i Tabell 8 lade in de 

ekonomiska faktorer som skulle urskilja ifall CSR-investeringarna berodde på CFP eller på 

informationsvärdet om framtida CFP. Koefficienterna för CSR-investeringar (TOTESG) var 

fortsättningsvis positiva och signifikanta vilket indikerar att det finns ett positivt samband mellan 

framtida CFP och nuvarande CSR-investeringar som inte kan förklaras av ekonomiska faktorer. 

Eftersom de ekonomiska faktorerna inte påverkade resultatet visar det att det informationsbaserade 

motivet är starkare än vinstmaximerings-motivet. Vi fastslår utifrån dessa resultat att de bevis för 

relationen mellan CSR och CFP som andra studier funnit (Saaeidi et al, 2014; Elfenbein et al. 2007), 

kan vara vilseledande då felaktiga mätmetoder kamouflerat det verkliga motivet till CSR-

investeringarna, nämligen att benägenheten till CSR-investeringarna baseras på information om 

framtida CFP. Flammers (2013) kritik mot tidigare studier gällande att endast riktningen på 

                                                 
1 Endogenitetsproblem kan leda till motstridiga resultat och felaktiga slutsatser som gör att teoretiska tolkningar i 

studier blir vilseledande (Ullah et al. 2018). Utelämnade variabler, mätfel och omvända orsakssamband kan orsaka 

endogentetsproblem (Crane et al. 2017). Den tidigare forskningen har kritiserats för att brista i den metodologiska 

ansatsen genom att använda olika sätt att mäta och kvantifiera variabler, utelämna underliggande variabler som kan 

påverka resultatet samt att endast undersöka den direkta kausaliteten mellan CSR och CFP (Liao et al. 2017; Saaeidi et 

al. 2014; Crane et al. 2017).  
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kausaliteten CSR-CFP undersökts, visar sig vara befogad då våra resultat visar att framtida CFP kan 

förklara nuvarande CSR-investeringar. 

 

Bevisen som vi funnit för vårt tredje motiv visar en helt ny syn på företagsledningens CSR-

investeringsbeslut samt synliggör vilka signaler företaget sänder ut till utomstående intressenter och 

investerare. Företagen investerar i enlighet med slackresources theory genom att deras CSR-

investeringar baseras på huruvida de framtida finansiella utsikterna indikerar att det finns plats för ett 

socialt och miljömässigt ansvarstagande. Om företagets motiv till CSR-investeringar är dess 

information om överskottsresurser, ger företaget en signal, enligt signaling theory, till utomstående 

intressenter att företaget inom kort räknar med att ha goda ekonomiska förutsättningar. Vi menar att 

resultatet av vår studie visar att företagets CSR-aktiviteter signalerar information till externa och 

interna intressenter, exempelvis investerare, om framtida CFP. Vi inkluderade variablerna Höjdsänkt 

och TR_J_N i Tabell 6 för att de har en signalerande funktion om företagets framtida utsikter och vi 

kunde se i kolumn 1 och 2 att TR_J_N var positiv och signifikant liksom variabeln DEVIATION, 

som avser de informationsbaserade CSR-investeringarna. I kolumn 3 var Höjdsänkt positiv och 

signifikant. Heal (2005) framhöll att högre utdelningar till aktieägarna kan förmedla information om 

företagets framtida utsikter, och våra resultat visar att vårt eget antagande om att aktieägare och 

externa investerare kan se CSR-utgifternas signalerande roll som komplement till utdelningarnas 

signalerande roll stämmer. Vi baserar detta resonemang på att de informationsbaserade faktorerna till 

CSR-utgifter visar hur företagets interna information inverkar på deras CSR-investeringar. 

 

Från detta kan vi utläsa att företagen avslöjar intern information om sin framtida CFP till utomstående, 

vilket gör att även stakeholder theory enligt våra resultat kan appliceras på informations-motivet då 

vi nämnde att externa investerare har nytta av CSR-aktiviteternas signaleringsfunktion och vi menar 

att flertalet andra intressenter också kan finna informationen användbar. På samma sätt som Heal 

(2005) menar att högre aktieutdelningar förmedlar information om framtida CFP till aktieägarna, 

signalerar företagets ökade CSR-investeringar att företaget inom kort förväntar sig en högre CFP som 

lämnar utrymme till CSR-aktiviteter. I Figur 7 synliggörs att stakeholder theory kan appliceras på 

flertalet av motiven, medan vi pga. signaleringsfunktionen i signaling theory endast kan koppla den 

till informations-motivet, som är det enda motivet som indikerar att CSR-investeringarna kan avslöja 

information om framtida CFP till intressenterna. Signaling theory och stakeholder theory har med 

avseende på företagets CSR-aktiviteter många likheter, eftersom båda beskriver interna och externa 

intressenters nytta av CSR-investeringarna.  
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I enlighet med signaling theory kan företaget välja att avsiktligt låta CSR-investeringarna signalera 

en bra framtida CFP eftersom det ger en positiv bild av företaget, vilket ofta är avsikten med denna 

informationsförmedling (Connelly et al., 2011). Vi nämnde dock i teoriavsnittet att Lys et al. (2015) 

menar att liknande information förmedlas till utomstående trots att företaget inte avsiktligt önskar 

detta, och det kan finnas skäl till att företaget inte önskar att deras CSR-aktiviteter ska signalera 

information om framtida CFP till utomstående. Joshi och Li (2016) framhåller att många hellre ser 

att överskottsresurserna går till aktieägarna istället för till välgörenhet, vilket kan vara ett skäl till att 

inte informationen kommuniceras. 

 

 

Figur 8. Relationen mellan de företagsekonomiska teorierna och motiven (egen utvecklad). 

 

5.1.4 Sammanfattande diskussion 

Vi kan konstatera att våra resultat avslöjar en mycket komplex bild på företagens CSR-investeringar, 

jämfört med tidigare studiers iakttagelser. Med vår unikt konstruerade metod med flera 

regressionssteg har vi kunnat se bortom de tidigare studiernas inom områdets ensidiga fokus på om 

CSR-investeringar lönar sig eller inte. Den tidigare forskningens oförenliga resultat beror sannolikt 

på de endogenitetsproblem som Crane et al. (2017) och Ullah et al. (2018) kraftigt betonat att de 

måste beaktas i studier inom ämnesområdet om samband mellan CFP och CSR. I det stora antal 

studier som vi granskat där ett positivt samband funnits mellan CSR och CFP har ingen beaktat det 

omvända orsakssambandet dvs. framtida CFP:s påverkan på nuvarande CSR-investeringar (Bragdon 

& Marlin, 1972, Waddock & Graves, 1997; Elfenbein et al. 2007; Flammer 2013; Margolis & Walsh, 

Filantropi-

motivet 

Vinstmaximerin

gs-motivet 
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2003, Saaeidi et al. 2014). De flesta har valt att använda enbart redovisningsmässiga mått eller enbart 

marknadsmässiga mått, medan vår studie har inkluderat de båda alternativen. Den granskning som 

Lu et al. (2014) utfört på 84 studier om relationen mellan CSR och CFP, visar att även studier som 

funnit negativa eller obefintliga samband inte heller beaktat ovan nämnda endogenitetsproblem. 

 

Crane et al. (2017) menar att problemen med tidigare studier inom CSR är så stora att resultat som 

uppkommit innan år 2008 är icke tillförlitliga och bör göras om med replikationer på dessa studier 

där endogenitetsproblemen ska beaktas. Mot bakgrund av detta är vår studie unik och aktuell då vi 

fokuserat på att eliminera endogenitetsproblemen, och med vårt tillvägagångssätt kan vi fastslå att 

våra resultat är trovärdiga. Svårigheterna att visa att CSR är lönsamt i tidigare studier kan förklaras 

av fel antaganden om vilka motiv som kan orsaka CSR. Eftersom vi inte fann stöd för filantropi-

hypotesen finner vi tanken intressant att företag kommunicerar att de investerar i CSR med ett 

filantropiskt motiv (Aagard et al., 2008) när de i själva verket har motiven vinstmaximering eller 

information om framtida CFP när de genomför CSR-aktiviteter. Filantropi-motivet är det 

ursprungliga motivet (Carroll, 1991) som företag alltid kan luta sig mot när det gäller CSR-aktiviteter 

vilket styrker Aagards et al. (2008) påstående om att CSR-investeringarna ofta är rent 

marknadsföringsrelaterade. I enlighet med signaling theory väljer företagen att kommunicera den 

information som är positiv för dem, dvs. de påstår att de har ett filantropiskt motiv medan de inte 

kommunicerar ut att CFP egentligen är tätt sammankopplad med CSR-aktiviteterna. Vår studie har 

möjligheten att bidra till att synen på företags CSR-aktiviteter förändras bland många grupper av 

externa intressenter eftersom vi visat att företagen i själva verket inte agerar så etiskt som filantropi-

motivet framstår, vilket går emot Carrolls (1991) CSR-pyramid där etik är en av fyra dimensioner av 

ett företags CSR-arbete. Vårt uppdagade informations-motiv kan därigenom identifieras genom hur 

företaget agerar och marknaden kan utnyttja denna signal om framtida CFP. 

 

Skiljelinjen mellan vinstmaximerings-motivet och informations-motivet är svår att upptäcka, 

eftersom båda vilar på antagandet om en god framtida CFP. Med vår speciella metod att dela upp 

CSR-investeringarnas faktorer i ekonomiska och informationsbaserade faktorer har vi kunnat 

upptäcka den skillnad som ingen annan studie funnit. Vi menar att i de tidigare studier som funnit att 

CSR-investeringar ökar CFP kan i många fall den positiva påverkan ha förväxlats av de vilseledande 

resultat som endogenitetsproblem medfört. Liksom Flammer (2013) påstår kan det vara så att företag 

engagerar sig i CSR eftersom de har information om en positiv framtida CFP. Genom att visa hur 

informationsmotivet berikar förståelsen av CSR-CFP-forskningen kan vi förklara de problem som 

tidigare forskning haft med att finna svar på varför företagen investerar eller bör investera i CSR. I 
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studier där företagens beteende gällande CSR-investeringar tidigare förklarats med att de har ett 

filantropiskt eller vinstmaximerande motiv (Elfenbein et al., 2007; Lu et al., 2014; Lee, 2018) kan vi 

fastslå att beteendet istället kan förklaras av vårt informations-motiv.  
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

 

I vårt avslutande kapitel redogör vi för våra slutsatser och forskningsbidrag och avslutar med att 

diskutera studiens begränsningar och ger förslag till vidare forskning inom området. 

 

 

6.1 Studiens slutsats 

Syftet med studien har varit att undersöka om framtida förväntad CFP förklarar nuvarande CSR-

investeringar i företag. Anledningen till detta är att den tidigare forskningen endast undersökt det 

motsatta sambandet, dvs. CSR:s påverkan på CFP, ofta med bristfällig metodologisk ansats, vilket 

bemötts av kritik från ett flertal forskare (Crane et al., 2017; Flammer, 2013; Elfenbein et al., 2007; 

Ullah et al., 2018). Våra resultat har visat att de två tidigare huvudfårorna inom motivforskningen 

gällande CSR-investeringar, filantropi-motivet och vinstmaximerings-motivet, kan kompletteras av 

ytterligare ett motiv till CSR-investeringar, informations-motivet. Detta eftersom vi kunde förkasta 

filantropi-hypotesen, vilket visade att företagens huvudsakliga motiv till att investera i CSR-

aktiviteter inte är till följd av deras frivilliga vilja att förbättra samhället. Vi kunde finna ett visst stöd 

för vinstmaximerings-hypotesen gällande en undergrupp av företag, vilket visar att vissa företag har 

motivet att investera i CSR för att öka sin CFP, i likhet med tidigare studiers resultat. Det starkaste 

stödet fann vi dock för informations-hypotesen och vi kunde därför dra slutsatsen att det drivande 

motivet till CSR-investeringar är att företaget har information om sin framtida CFP vilket motiverar 

dem att engagera sig i CSR-aktiviteter.  

 

Vår studie är unik eftersom vi funnit ett tredje motiv till CSR-investeringar, som vi dessutom kunnat 

visa är det drivande för många företag och har säregna egenskaper som ger företagets omgivning och 

intressenter en helt ny syn på företagets CSR-investeringar. Vi har kunnat konstatera att CSR-

investeringar kan förmedla information om företagets framtida CFP till intressenterna, på ett liknande 

sätt som Heal (2005) funnit att aktieutdelningar signalerar finansiell information till företagets 

intressenter. Vår studie ger bevis för vad tidigare forskning förbisett, nämligen att ett företag 

investerar i CSR med anledning av dess privata information om framtida överskottsresurser, snarare 

än att med hjälp av CSR-investeringar försöka maximera sin lönsamhet. Dessa bevis utmanar den 

gängse uppfattningen inom tidigare forskning, vilket varit att vinstmaximering eller filantropi är det 

drivande motivet för CSR-investeringar.  
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6.2 Studiens bidrag 

Vår studie ger ett viktigt bidrag till nuvarande forskning inom området eftersom vi undersökt 

relationen mellan CSR-aktiviteter och CFP på europeiska bolag på ett unikt sätt. Tidigare studier 

inom området, såsom Saaeidi et al. (2014) och Brammer et al. (2006), har fokuserat på om CSR-

aktiviteter har haft någon påverkan på CFP ur ett historiskt perspektiv. Vi har i vår studie undersökt 

om informationsvärdet av framtida CFP kan förklara nuvarande CSR-utgifter, vilket i sådana fall är 

ett hittills outforskat motiv till CSR-investeringar, enligt Flammer (2013) och Elfenbein et al. (2007). 

Genom vår metodologiska uppbyggnad där vi har använt både redovisningsmässiga och ett 

marknadsmässigt nyckeltal som beroende variabel vidgar vi synen på hur den framtida CFP påverkar 

CSR-aktiviteter. Vi menar att denna form av tvärvetenskapligt tillvägagångssätt visar hur företags val 

av strategi inom CSR-arbetet ger effekter både ur redovisningsperspektivet samt 

investerarperspektivet.  

 

Vi har funnit att när företaget väljer att investera i CSR kan intressenter utläsa information om 

företagets framtida utsikter från deras nuvarande CSR-investeringar, då dessa fungerar som en signal 

som avslöjar företagets privata information om dess framtida CFP. Först innehar alltså företaget 

privat information om sin framtida CFP, vilket motiverar dem till CSR-investeringar, vilket i sin tur 

avslöjar information om dess framtida utsikter till intressenterna. Denna egenskap har inte tidigare 

kopplats ihop med CSR-investeringar, vilket innebär att vi bidrar med ett nytt perspektiv som olika 

intressenter kan dra nytta av. 

 

Vi gjorde vår undersökning i flera steg för att kunna undvika det som Flammer (2013), Crane et al. 

(2017) och Ullah et al. (2018) menar har varit akilleshälen inom forskningen av samband mellan CSR 

och CFP, nämligen endogenitet. Vi menar att vårt sätt att implementera ett förväntat- och 

residualvärde i vår undersökning är ett nytt sätt att se på hur CSR-utgifter påverkar CFP. Metoden är 

tidigare använd inom finansiella studier (MacKinlay, 1997; Lyle & Wang, 2015) och ger oss 

möjligheten att undersöka vilket samband CSR har på CFP. Vi anser att det ger ytterligare ett bidrag 

till forskningen inom området genom en ökad validitet, närmare bestämt den interna validiteten 

(Bryman & Bell, 2017) då vi genom vårt unika tillvägagångssätt mer exakt kunnat mäta och utröna 

riktningen på kausaliteten mellan CSR och CFP. Genom regressioner i flera steg samt inkluderande 

av andra faktorer som kan påverka, har vi kunnat visa den kausala riktningen i större grad än tidigare 

studier. Detta unika tillvägagångssätt menar vi får följden att vår studie bidrar även till 

motivforskningen för CSR-aktiviteter genom att vi funnit bevis för att det inte är självklart att CSR 



 

73 

 

påverkar CFP, utan snarare tvärtom. Den tidigare forskningens fokus på endast två motiv 

kompletteras därmed av ytterligare ett motiv, informations-motivet, vilket vi anser i fortsättningen 

bör beaktas vid studier om företagens CSR-investeringsbeslut. 

 

6.3 Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 

I vår studie har vi valt att fokusera vår undersökning på stora börsnoterade länder från hela Europa. 

Det innebär att vi inte kan hävda att våra resultat även gäller för mindre företag eller för enskilda 

länder, då engagemanget i CSR-aktiviteter kan skilja sig mellan stora och små företag samt mellan 

olika länder (Tolhurst & Visser, 2010). Vi menar att det vore intressant att i en fortsatt studie 

undersöka hur företagsledningar i mindre företag tänker kring sina CSR-investeringsbeslut. Kan det 

vara svårare för dessa företag att kunna förutse hur den kommande framtida CFP utvecklar sig, och 

därmed vill de inte ta risken att satsa i CSR-investeringar då företagets andra behov först måste 

tillgodoses? Vi tror att det på liknande sätt kan finnas skillnader i hur företag i olika länder satsar i 

CSR, då Tolhurst och Visser (2010) menar att i vissa länder har diskussionen om företagens ansvar 

för miljön och samhället nått en högre nivå. Det kan finnas direktiv från myndigheter och krav från 

allmänheten på att företag måste ta sitt ansvar och lägga mer resurser på CSR-investeringar. Vilken 

inverkan har dessa faktorer på de olika motiven till CSR-investeringar? 

 

Vi har valt att göra en kvantitativ studie med insamling av sekundära data från Thomson Reuters 

Datastream. Det innebär att vi analyserat data från 890 olika företag och vi har därmed inte haft 

möjligheten att utföra intervjuer eller skicka ut enkäter för att se hur företagen själva tänker kring sina 

CSR-investeringar och sitt ansvar för samhället och miljön. En kvalitativ fallstudie som genomförs 

på färre företag skulle ha möjlighet att gå djupare in på dessa områden, och genom intervjuer kan 

forskaren få en inblick hur ett eller några få företag tänker kring detta. 

 

Slutligen vill vi lyfta fram att vi lagt stort fokus på att följa Ullah et al. (2018) riktlinjer om hur 

endogenitetsproblem som beror på mätfel, utelämnade variabler och omvända orsakssamband, 

undviks i en studie. Vi har tagit del av många studier samt gjort omfattande sökningar i Thomson 

Reuters Datastream för att få med alla variabler som kan ha en inverkan på CSR-aktiviteterna. Våra 

data har sedan analyserats i det väl ansedda dataanalysprogrammet SPSS för att undvika att 

felaktigheter vid analysen uppstår, och vi har tagit hänsyn till omvända orsakssamband genom att, i 

motsats till tidigare forskning, undersöka hur den framtida CFP påverkar CSR-investeringar. Liksom 

i alla studier finns dock möjligheter till utveckling, och i en fortsatt forskning med en annan 
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metodologi och andra sätt att samla in data skulle ytterligare perspektiv kunna tillföras till våra 

resultat. 
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Bilaga 1 

 

Tabeller över VIF-test 

Tabell 4 

TOTESG 0,725 1,379 0,725 1,379 0,727 1,375 

SIZE_LN 0,583 1,714 0,585 1,709 0,589 1,698 

ROAT-1 0,759 1,317         
DROAT-1 0,798 1,254         
CFOT-1     0,795 1,258     
DCFOT-1     0,582 1,717     

 

Tabell 5 

  TOTESG   

  Tolerans VIF-test 

SIZE_LN 0,831 1,204 

ROE 0,990 1,010 

CFO 0,994 1,006 

ATO 0,659 1,517 

Lev 0,842 1,187 

MTB 0,898 1,114 

PM 0,983 1,017 

CASH 0,866 1,155 

 

Tabell 6 

 ROA  CFO  TIR  

 Tolerans VIF-test Tolerans VIF-test Tolerans VIF-test 
OPTIMAL_CSR 0,599 1,670 0,881 1,134 0,612 1,633 

DEVIATION 0,751 1,332 0,749 1,335 0,752 1,331 

TR_J_N 0,709 1,410 0,697 1,434 0,711 1,406 

höjdsänkt 0,822 1,216 0,796 1,256 0,831 1,204 

CSRREPORT 0,690 1,448 0,690 1,448 0,691 1,448 

SIZE_LN 0,442 2,263     0,456 2,192 

CFOT-1 0,453 2,208         
DCFOT-1 0,480 2,084         
ROAT-1     0,825 1,212     
DROAT-1     0,806 1,241     
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Tabell 7a 

 ROA  CFO  TIR  

 Tolerans VIF-test Tolerans VIF-test Tolerans VIF-test 
TR_J_N 0,735 1,360 0,752 1,331 0,758 1,319 

höjdsänkt 0,874 1,144 0,888 1,126 0,891 1,123 

CSRREPORT 0,808 1,237 0,810 1,234 0,812 1,231 

SIZE_LN 0,492 2,034 0,584 1,712 0,650 1,539 

OPT_CSR 0,539 1,856 0,600 1,666 0,695 1,439 

DEV_CSR 0,865 1,155 0,865 1,156 0,866 1,155 

ROAT-1 0,688 1,454         
DROAT-1 0,797 1,255         
CFOT-1     0,668 1,498     
DCFOT-1     0,819 1,221     

 

Tabell 7b 

 ROA  CFO  TIR  

 Tolerans VIF-test Tolerans VIF-test Tolerans VIF-test 
TR_J_N 0,715 1,398 0,728 1,374 0,731 1,368 

höjdsänkt 0,774 1,292 0,821 1,218 0,823 1,215 

CSRREPORT 0,638 1,568 0,640 1,562 0,640 1,562 

OPTIMAL_CSR 0,607 1,647 0,610 1,640 0,621 1,610 

DEVIATION 0,667 1,499 0,666 1,502 0,668 1,497 

SIZE_LN 0,445 2,247 0,449 2,225 0,460 2,172 

ROAT-1 0,670 1,492         
DROAT-1 0,709 1,411         
CFOT-1     0,396 2,526     
DCFOT-1     0,408 2,453     

 

 

Tabell 8 

 ROA  CFO  TIR  

 Tolerans VIF-test Tolerans VIF-test Tolerans VIF-test 
TR_J_N 0,724 1,382 0,734 1,362 0,734 1,363 

höjdsänkt 0,845 1,184 0,863 1,158 0,873 1,145 

CSRREPORT 0,615 1,627 0,615 1,625 0,616 1,622 

SIZE_LN 0,590 1,695 0,596 1,677 0,600 1,667 

CFO 0,986 1,015 
  

0,989 1,011 

ATO 0,644 1,552 0,620 1,612 0,639 1,566 

Lev 0,810 1,234 0,829 1,206 0,825 1,213 

MTB 0,868 1,152 0,878 1,138 0,894 1,119 

PM 0,979 1,021 0,982 1,018 0,983 1,017 

CASH 0,859 1,165 0,859 1,165 0,861 1,161 
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ROE 0,966 1,035 0,985 1,016 0,987 1,013 

ROAT-1 0,571 1,753 
    

DROAT-1 0,620 1,612 
    

CFOT-1 
  

0,591 1,692 
  

DCFOT-1 
  

0,642 1,557 
  

TOTESG 0,536 1,864 0,537 1,860 0,532 1,880 

 

 

 

 


