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SAMMANFATTNING  

Titel: Finns det ett dubbelriktat samband mellan CSR och innovation? En kvantitativ 
studie på 569 globala bolag.  
 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i företagsekonomi.  
 
Författare: Vilma Henriksson och Hanna Eriksson  
 
Handledare: Jan Svanberg  
 
Datum: 2019- januari  
 
Syfte: I takt med att hållbarhet blivit en alltmer viktig fråga har forskare försökt finna 
medlande variabler mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och den finansiella 
prestationen (FP), då lönsamhet är en av de mest betydelsefulla faktorerna för företag. 
Som ett led i forskningen har innovation uppdagats vara en medlande variabel eftersom 
CSR och innovation antyds uppnå maximalt värde för företag när de slås ihop. Vidare 
ses innovation förekomma i störst grad hos industriföretag. Med grund för detta är 
föreliggande studiens syfte att undersöka hur stark CSR och innovations kausala 
samband är genom att se till både CSRs påverkan på innovation, samt innovations 
påverkan på CSR hos industriföretag. Det vill säga om det existerar ett dubbelriktat 
kausalt samband som visar på en positiv spiral.  
  
Metod: Studien tar avstamp från positivismen med en hypotetisk-deduktiv ansats. 
Vidare baseras studien på en kvantitativ metod och har utifrån en longitudinell design 
inhämtat data från Thomson Reuters. Datan representerar ett urval av 569 publika och 
globala bolag för tio år, vilka sedan har analyserats i statistikprogrammet SPSS.  
  
Resultat och slutsats: Studien visar ett existerande dubbelriktat kausalt samband hos 
industriföretag, där vi dels kan se att bolagsstyrning- och miljödimensionen inom CSR 
utgör den främsta påverkan på företagens investeringar i innovation, som i sin tur utgör 
störst effekt på miljödimensionen inom CSR.  
  
Förslag till fortsatt forskning: Några förslag på vidare forskning är att inkludera andra 
mått av CSR eftersom det existerar flertalet olika mätningar. Vi ser även att vidare 
forskning kan studera sambandet mellan CSR och innovation hos icke börsnoterade 
bolag för att möjliggöra ett ännu mer generaliserbart resultat, samt studera hur 
lönsamheten påverkas i det dubbelriktade sambandet mellan CSR och innovation. 
  
Uppsatsens bidrag: Studien bidrar främst med att fylla det forskningsgap som finns 
gällande CSRs samband med innovation genom att se till CSRs dimensioner, samt till 
industribranschen. Studien kan ge bevis för att företag som ser variablerna som två 
separata aktiviteter drar större fördel att istället förena strategierna till en. 
  
Nyckelord: Corporate social responsibility, Innovation, Eco-innovation, Strategier 
 

 



 

  

ABSTRACT 

Title: Is there a bidirectional relationship between CSR and Innovation? A quantitative 
study of 569 global companies. 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Vilma Henriksson and Hanna Eriksson 
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Date: 2019 – January 
 
Aim: As sustainability has become an increasingly important issue, researchers have 
tried to find mediating variables between Corporate Social Responsibility (CSR) and 
financial performance (FP) since profitability is one of the most important factors for 
company survival. Recent studies have discovered innovation to be a mediating variable 
because companies are said to receive maximum value when CSR and innovation are 
merged. Furthermore, innovation is seen to occur to the greatest extent in industrial 
companies. The aim of this study is therefore to investigate whether CSR has an impact 
on innovation, and if innovation has an impact on CSR within the industrial sector. That 
is, if there exists a bidirectional relationship among industrial companies. 
 
Method: The study assumes a positivistic research philosophy and has a hypothetical- 
deductible approach. Secondary data consisting 569 public and global companies have 
been collected from Thomson Reuters based on a quantitative method and a 
longitudinal design. The data has been collected over a period of ten years and the final 
sample have been processed and analyzed in SPSS. 
 
Result and conclusions: The study shows an existing bidirectional relationship among 
industrial companies and it is shown that the corporate governance and environmental 
dimension within CSR has the main impact on innovation, which in turn constitutes the 
greatest impact on the environmental dimension within CSR. 
 
Suggestions for future research: Further research should use other measurements of 
CSR, since there are several different measurements to choose among. The results of the 
present study cannot be generalized to non-listed companies therefore we suggest a 
similar study for non-listed companies to enable an even more generalizable result. We 
also see that further research can investigate how profitability is affected in the 
bidirectional relationship between CSR and innovation. 
 
Contribution of the thesis: The study contributes to filling the gap by looking at CSR's 
various dimensions and within industrial companies. One conclusion is that companies 
can take advantage of combining the two strategies (Innovation and CSR). 
 
Key Words: Corporate social responsibility, Innovation, Eco-innovation, Strategies 
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1. Inledning 

 

I studiens första kapitel kommer inledningsvis bakgrunden till varför ämnet Corporate Social 

Responsibility (CSR) vuxit fram att belysas, och varför det råder motstridiga uppfattningar 

gällande det omdiskuterade sambandet CSR och Finansiell Prestation (FP) samt hur detta 

resulterat i ett utvidgat forskningsperspektiv där dolda variabler allt mer tas hänsyn till i 

sambandet. Slutligen tas en djupare diskussion om hur innovation kan ses som en dold variabel 

och varför föreliggande studie väljer att mäta detta i relation till CSR. 

 
 

1.1 Bakgrund 

Konceptet Socialt ansvarstagande har varit på agendan i flera årtionden och tar oss ända 

tillbaka till tidigt 1930-tal (Carroll, 1979), det var däremot inte förrän på 1950-talet som 

begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) kom att uppmärksammas som 

företagens sociala och hållbara ansvar inom välgörenhet gentemot samhället (Carroll & 

Shabana, 2010; Padgett & Moura-Leite, 2012). Flertalet forskare är idag överens om att 

CSR-engagemang inom företag huvudsakligen innebär ett ansvarstagande mot miljön, 

de anställda och samhället utöver lagregleringar (Barnea & Rubin, 2010). En vanlig 

definition av CSR härrör från den Europeiska gemenskapernas kommission som 

förklarade att företags sociala ansvar är ”ett begrepp som innebär att företagen på 

frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin 

samverkan med intressenterna” (Europeiska kommissionen, 2011, s.4). 

 

Att ta ett socialt ansvar är idag viktigare än någonsin tidigare då förväntningar på 

företag finns från samhället och dess intressenter att värna om både människa och miljö 

(Rexhepi, Kurtishi & Bexheti, 2013). Intressenter består enligt Freeman (2007) av bland 

annat konsumenter, anställda och myndigheter, vilka alla har en relation till 

företaget. Enligt Padgett och Galan (2010) har det i tidigare undersökningar visat sig att 

konsumenter föredrar företag och dess produkter som tar hänsyn till miljön och 

upprätthåller en bra relation med samhället. I en era av globalisering kan företag inte 

längre bedriva en destruktiv och oetisk verksamhet som innebär orättvisa arbetsvillkor, 

barnarbete och miljöförstöring utan att samhället reagerar negativt. För att fortsatt 

behålla en konkurrenskraftig position på marknaden behöver företag således tillämpa 
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hållbara strategier som tar ansvar för människa och miljö för att möta samhället och 

intressenternas efterfrågan (Rexhepi et al., 2013). Ett arbete med CSR kännetecknas 

med unika strategier som är svåra att efterlikna och därav bidrar med 

konkurrensfördelar och lönsamhet till företaget (Bouquet & Deutsch, 2008; Hull & 

Rothenberg, 2008; McWilliams & Siegel, 2000; Prior, Surroca & Tribó, 2008). Den 

akademiska världen har således i allt större grad uppmuntrats att studera effekterna av 

CSR, eftersom företag lägger allt större vikt på de sociala- och miljömässiga frågorna i 

verksamheten. 

 

CSR är däremot ingen kvantitativ och mätbar variabel vilket gjort det svårt att beakta 

CSR som en tillförlitlig variabel (Marom, 2006). Begreppet Corporate Social 

Performance (CSP)1 har därmed utvecklats och används av flertalet forskare i mätningar 

av CSR (Carroll, 1979; Charlo, Moya & Munoz, 2015). CSP utgör såldes ett mått på hur 

väl företaget uppfyller sitt sociala- och hållbara ansvar gentemot samhället (Albinger & 

Freeman, 2000; Padgett & Galan, 2010). Ända sedan mitten av 1970-talet har CSP 

använts vid undersökningar om ett existerande samband mellan CSR och finansiell 

prestation (FP) (Charlo et al., 2015). Ett stort antal studier har således genomförts i 

ämnet men det råder motstridiga meningar gällande sambandet mellan CSR och FP 

(Lee & Jung, 2016; Lioui & Sharma, 2012; Margolis & Wash, 2003; Marom, 2006; 

Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Vogel, 2005). Waddock och Graves (1997) har i sin 

studie framfört att en anledning till de oeniga och motstridiga resultaten kan bero på att 

företag har olika förutsättningar och strategier i sitt arbete med CSR. En annan möjlig 

orsak är att den forskning som hittills har bedrivits har antagit att CSR har en direkt 

effekt på FP (McWilliams & Siegel, 2000). Vidare antyder Ray, Barney och Muhanna 

(2004) att denna tvetydighet inom forskningen mellan CSR och finansiell prestation kan 

bero på förekomsten av dolda variabler som påverkar företagets finansiella prestation 

genom CSR, vilket gör det svårt att bestämma vilken effekt som just CSR har på 

finansiell prestation utan att beakta de potentiella dolda variablerna. Ett område som 

därmed har blivit intressant att studera är huruvida CSR fungerar med andra variabler.

  

 

                                                
1 Begreppet CSR och CSP anses vara två utbytbara termer, där CSP är måttet för CSR. Vi kommer i 
studien mestadels använda begreppet CSR.	
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1.2 Problemdiskussion 

Med tanke på att hållbarhet har blivit en viral och viktig fråga för samhället (Rexhepi et 

al, 2013) samtidigt som lönsamhet är en av de främsta faktorerna till företagens 

fortlevnad är det inte förvånande att tidigare studier ämnat att undersöka deras direkta 

kausala samband. Vad som även är känt är att innovation är nödvändigt för företagens 

tillväxt och således fortlevnad på långsikt (Ben-Zion, 1984; Clark & Griliches, 1984; 

McWilliams & Siegel, 2000). Idag skapar företag ofta så kallade Eco-innovationer, till 

exempel återvinningsbara produkter eller miljövänliga bilar (McWilliams & Siegel, 

2000), som både uppfyller konsumenternas efterfrågan på hållbarhet men även gynnar 

företaget i längden genom konkurrensfördelar. Eco-innovation kan sägas utgöra en 

kombination av CSR och innovation, vilka har konstaterats ha en korrelation då båda 

kan anses vara relaterade till produkt- och processinnovation (McWilliams & Siegel, 

2000). Interaktionen mellan CSR och innovation är enligt McWilliams och Siegel 

(2000) förklaringen bakom de motstridiga resultaten i sambandet mellan CSR och FP, 

eftersom medlande2 variabler, såsom innovation, inte har beaktats i tidigare studier som 

ämnat att förklara det direkta sambandet. Sammantaget leder detta till ett incitament till 

varför en undersökning avseende ett samband mellan CSR och innovation anses vara av 

betydelse. En bevisad stark koppling mellan CSR och innovation skulle vidare kunna 

komplettera forskningen om innovationens betydelse i ett lönsamt CSR-arbete. Detta 

har lett till att akademiker allt mer börjar undersöka CSRs integration med just 

innovation.  

 

Förutom studier som undersökt innovation som en medlande variabel i sambandet 

mellan CSR och FP finns även studier som undersökt huruvida det finns ett dubbelriktat 

samband mellan CSR och innovation, vilka syftar till att förklara en djupare inblick i 

hur pass intensiv integrationen mellan CSR och innovation är och huruvida det skapas 

en positiv spiral. Det vill säga huruvida det dubbelriktade sambandet både kan förklaras 

genom att CSR kan påverka investeringar i innovation (Surroca, Tribó & Waddock, 

2010; Martinez-Conesa, Soto-Acosta & Palacios-Manzano, 2017) och att investeringar i 

                                                
2 Medlande är en översättning från engelskans ”mediates” och betyder i föreliggande studie att CSR har 
en effekt på innovation som i sin tur har en effekt på företagens FP. En tolkning av det är att en del av 
eller hela orsakssambandet mellan CSR och FP kan förklaras av att innovation är en mellanhand. Det 
finns således ingen direkt påverkan mellan CSR och FP, utan all effekt medlas genom företagens 
investeringar i innovation. 
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innovation kan påverka CSR (Padgett & Galan, 2010; Surroca et al., 2010). Befintliga 

studier konstaterar att när CSR och innovation kombineras skapas värdefulla synergier, 

vilket innebär att de blir starkare tillsammans och med det skapas även en komplexitet 

som gör att konkurrenterna har ännu svårare att uppfatta och replikera ett företags 

konkurrensfördelar (Teece, Pisano & Shuen, 1997). Med grund för att innovation och 

CSR skapar synergier, talar ett positivt dubbelriktat samband för att ett ökat arbete med 

CSR även ökar företagens investeringar i innovation vilket i sin tur även leder till 

ytterligare arbeten med CSR, med andra ord skapas en positiv spiral. 

 

Företag som tar ett socialt ansvar ökar ofta sina investeringar i innovation för att dels 

kunna minska sin miljöpåverkan (Bansal, 2002), följden blir eco-innovationer i form av 

exempelvis miljövänliga produkter eller processer. Att inkludera innovation i CSR-

arbetet är enligt Surroca et al. (2010) ett krav för att ett företags produkter ska ge 

hållbara konkurrensfördelar som inte är lätta att replikera av konkurrenter. Vanligtvis 

råder det inträdeshinder på marknader med innovativa företag eftersom differentiering 

genom innovation gör det svårare för andra företag att erhålla marknadsandelar (Porter, 

1979). Det innebär att innovation skapar konkurrensfördelar gentemot andra företag 

(Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009), vilket enligt Surroca et al. (2010) leder till att 

företag som arbetar med CSR även tillämpar mer innovation för att skapa en hållbar 

konkurrensfördel som i längden ger ekonomiskt värde (Schnietzo & Epstein, 2005; 

McWilliams & Siegel, 2001; Lantos, 2001). Forskare har således konstaterat att CSR 

driver innovation (Husted & Allen, 2007; Surroca et al., 2010; Martinez-Conesa et al, 

2017). 

  
Som tidigare nämnt kan sambandet mellan CSR och innovation även studeras utifrån 

vilken effekt investeringar i innovation har på CSR. Eftersom socialt ansvar efterfrågas 

alltmer tillsammans med innovation (Rennings, 2000; Chun, 2006) kan innovativa 

företag även förväntas investera mer i CSR eftersom innovativa företag har drivet och 

möjligheten att uppfylla intressenternas efterfrågan enligt Bart (1998). Intressenter 

förknippar ofta innovativa företag med en negativ miljöpåverkan (Padgett & Galan, 

2010) och i samband med att de globala miljöhoten har blivit en viktigare fråga i 

samhället (Rennings, 2000; Chun, 2006) efterfrågas alltmer en kombination av 
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innovation och socialt ansvarstagande. Padgett och Galan (2010) förklarar att 

innovation således leder till ökade investeringar i CSR.  

  

Enligt vår litteraturstudie så framgår det att CSR och innovation i allt högre grad verkar 

vara kompletterade strategier, vilket är något som McWilliams & Siegel (2000) även 

argumenterade för när de fann att CSR och innovation korrelerar. Detta kan således 

motivera att det finns ett positivt dubbelriktat samband mellan CSR och innovation. 

Gallego-Álvarez, Manuel Prado-Lorenzo & García-Sánchez (2011) som undersökt det 

dubbelriktade sambandet mellan CSR och innovation finner, trots tidigare studiers 

positiva resultat i de enskilda riktningarna, ett negativt dubbelriktat samband. Å andra 

sidan fann Gallego-Álvarez et al. (2011) i sin branschanalys en positiv korrelation 

mellan CSR och innovation inom energi- och industribranschen. Argyres och Silverman 

(2004) menar att innovationsförmågan varierar mellan olika branscher, och eftersom att 

den tidigare studien av Gallego-Álvarez et al. (2011) inte tagit hänsyn till 

innovationsförmågan skulle det kunna vara anledningen till att sambandet mellan CSR 

och innovation har visat på ett motstridigt resultat. Padgett och Galan (2010), som är en 

av fåtalet forskare som undersökt huruvida investeringar i innovation påverkar CSR, 

fann att innovation påverkar CSR positivt, med ett starkare samband hos höginnovativa 

företag. Vi ställer oss därför frågan huruvida innovativa företag även har en betydande 

roll i undersökningar om ett dubbelriktat samband mellan CSR och innovation.  

  

Industriföretag förklaras ofta enligt forskare som höginnovativa (De Marchi, 2011; 

Kirner, Kinkel & Jaeger, 2009; Laursen & Salter, 2006), och hos dessa företag finns 

även skäl till varför CSR är relevant då det finns fler branschspecifika bestämmelser än i 

andra branscher (Nicolleti och Scarpetta, 2003). Det kan exempelvis handla om 

miljölagar som påverkar industriföretag i större grad då de kan ha en stor påverkan på 

miljön (Jaffe, Peterson, Portney & Stavins, 1995). Detta redogörs av bland annat 

Padgett och Galan (2010) som menar att industriföretag använder mer resurser, skapar 

mer avfall och belastar miljön mer än andra företag. Den negativa miljöpåverkan som 

ett företag har kan således leda till kostsamma miljöutgifter och CSR kan därmed även 

vara ett verktyg för industriföretag att kostnadsbespara genom att skapa miljövänliga 

processer (Hart, 1995). Företag som bör värdesätta socialt ansvar, liksom företag som 

har hög innovationsförmåga, ses därför ofta inom industrin (Padgett & Galan, 2010). 
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Trots att det föreligger teoretiska resonemang så finns det ingen studie som undersökt 

ett dubbelriktat samband mellan CSR och innovation hos industriföretag.   

  

Det finns däremot även argument för att CSR och innovation inte har ett positivt 

samband hos industriföretag. Hull och Rothenberg (2008) menar att innovativa företag 

redan har differentierat sig och behöver således inte integrera hållbarhet för att få fler 

marknadsandelar. Hillman och Keim (2001) resonerar att alla CSR-aktiviteter inte 

skapar värde, utan CSR kan istället uppkomma som en kostnad för företagen. Enligt 

Hallbritter och Dorfleitner (2015) så skulle detta kunna bero på att arbetet med CSR ser 

olika ut inom olika branscher då företag uppnår värde på olika sätt. Hallbritter och 

Dorfleitner (2015) förklarar att CSR kan ses utifrån dimensionerna miljö, social och 

bolagsstyrning, vilka skapar värde och konkurrensfördelar på olika sätt och kan således 

enligt Capeller-Blancard och Petit (2017) vara av vikt att beakta för att kunna förklara 

sambandet mellan CSR och innovation. Hos industriföretag kan alla tre dimensioner 

anses utgöra en väsentlig roll (Feng, Wang & Kreuze, 2017).  

 

Med tanke på industriföretagens rykte om negativ miljöpåverkan blir det relevant för 

dessa företag att se till miljödimensionen för att möta intressenters efterfrågan och 

erhålla värde (Rennings, 2000; Chun, 2006; Waddock & Graves, 1997). Den sociala 

dimensionen anses ha en betydelse hos industriföretag då arbetsintensiteten oftast är hög 

vilket gör dem beroende av de anställdas motivation och kompetens för att vara 

effektiva (Feng et al., 2017). Bolagsstyrningsdimensionen ses även ha en stor roll hos 

industriföretag med grund att den möjliggör uppfyllandet av aktieägarnas efterfrågan 

gällande lönsamhet och hållbarhet (Barnett, 2007). Företag kan däremot visa sig vara 

olika utsatta av dessa dimensioner inom CSR (Capeller-Blancard & Petit, 2017) vilket 

leder till att företag som satsar på fel CSR-aktivitet löper större risk att få utfallet som 

en kostnad istället för en långsiktig intäkt. Därmed blir det även viktigt att ta hänsyn till 

dimensionerna för att kunna förklara vilka aktiviteter som har ett samband med 

investeringar i innovation hos industriföretag.  

  

Sammanfattningsvis är tidigare studier som undersökt om CSR ökar investeringar i 

innovation och om investeringar i innovation ökar CSR få till antalet och motiverar 

därmed en vidare forskning inom ämnet då oklarheter ännu kvarstår (Husted & Allen, 
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2007; Martinez-Conesa et al., 2017; Mendibil, Hernandez, Espinach, Garriga & 

MacGregor, 2007; Padgett & Galan, 2010; Salama & Toms, 2005;). Enligt tidigare 

studier finns en synergi eftersom CSR-aktiviteter blir som mest lönsamma när 

innovativa processer inkluderas. Samtidigt blir innovativa processer som mest 

lönsamma när CSR-aktiviteter inkluderas. Detta fångas av begreppet eco-innovationer 

som skapar ett samband där både investeringar i CSR kan innebära investeringar i 

innovation (McWilliams & Siegel, 2000) och investeringar i innovation kan innebära 

investeringar i CSR (Padgett & Galan, 2010). CSR och innovation visar sig vidare vara 

av stor betydelse hos industriföretag och vi föreslår därmed en vidareutveckling av 

litteraturen genom att globalt undersöka det dubbelriktade sambandet mellan CSR och 

innovation hos industriföretag.   

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett dubbelriktat samband mellan 

CSR och investeringar i innovation hos industriföretag. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till åren 2008 - 2017 och innefattar de globala publika bolag som 

för vardera av de tio åren under tidsperioden har registrerat data för studiens samtliga 

variabler i databasen Thomson Reuters Datastream. Corporate Social Responsibility 

(CSR) är en av flera existerande begrepp som beskriver ett företags sociala 

ansvarstagande (Benlemlih, 2017), vi har i föreliggande studie valt att definiera och 

mäta CSR utefter Thomson Reuters tre dimensioner, miljö, social och bolagsstyrning. 

Ovanstående avgränsningar har resulterat i en undersökning på 5690 observationer och 

569 bolag. 

 

1.5 Disposition 

Studiens inledande kapitel har beskrivit dess bakgrund, problemdiskussion samt arbetets 

syfte. Resterande kapitel disponeras enligt följande: 

 

Teoretisk referensram: Kapitlet inleds med en introduktion till den teoretiska 

referensramen. Den tidigare forskningen och teorin kring definition och sambandet 
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mellan CSR och innovation belyses. Därefter uppmärksammas den inverkande faktorn 

som kan påverka studiens resultat. Följt av en sammanfattning och studiens hypoteser. 

 

Metod: Kapitlet inleds med en introduktion till studiens forskningsprocess som sedan 

följs av den empiriska metoden. Vidare så beskrivs operationaliseringen av de begrepp 

som studien tillämpar, vilka analysmetoder som används och avslutningsvis de 

kvalitetskriterier som studien uppfyller.  

 

Resultat: Kapitlet inleds med den beskrivande statistiken och följs därefter av 

korrelationsanalysen samt underrättandet av genomförda kontroller för upptäckande av 

eventuella felkällor. Slutligen presenteras studiens regressionsanalyser. 

 

Diskussion: Kapitlet inleds med kort översikt över det erhållna resultatet och följer 

sedan med en djupare diskussion gällande resultatet i förhållande till tidigare forskning 

och till föreliggande studies hypoteser. 

 

Slutsats: I det slutliga kapitlet presenteras föreliggande studies slutsats samt huruvida 

syftet blivit besvarat. Sedan redogörs studiens teoretiska och praktiska bidrag och 

avslutar därefter med begränsningar och förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

 
I det andra kapitlet ges en genomgång av det ramverk som utgör studiens utgångspunkt. 

Inledningsvis presenteras CSR och innovation som är studiens grundpelare, därefter redogörs 

för sambandet dem emellan. Avslutningsvis så förklarar vi hur innovativa företag återfinns 

inom industriföretag samt vilka miljöaspekter som finns inom dessa företag. 

 
 

2.1 Definition av CSR 
Corporate Social Responsibility (CSR) är en av flera existerande begrepp som beskriver 

ett företags sociala ansvarstagande enligt Benlemlih (2017). Begreppet kan oavsett sin 

uppmärksamhet ses som otydligt och kan i sin innebörd variera från organisation till 

organisation (Benlemlih, 2017). Trots flertalet definitioner över vad CSR faktiskt 

innebär finns en allmän och accepterad definition från den Europeiska gemenskapernas 

kommission “[...]ett begrepp där företag integrerar sociala och miljömässiga problem i 

sin affärsverksamhet och i samspelet med sina intressenter på frivillig basis” 

(Europeiska kommissionen, 2011, s.4). Definieringen av CSR kan även uttryckas 

utifrån tre olika dimensioner, vilka är miljö, social och bolagsstyrning (Hallbritter & 

Dorfleitner, 2015). Dessa dimensioner förekommer dels i databasen Thomson Reuters 

Eikon och benämns som ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance), vardera 

dimension omfattas därefter av flertalet kategorier som illustreras i Figur 1 och har till 

syfte att mäta ett företags prestation inom CSR. 

 
Figur 1. En överblick av underkategorier inom ESG (Thomson Reuters, 2017). 



 

10 
 
 

Capeller-Blancard och Petit (2017) argumenterar för att CSR inte bör studeras som en 

helhet eftersom en del företag kan vara betydligt mer utsatta inom exempelvis miljö, 

social eller bolagsstyrning, vilket gör det särskilt viktigt att alla dimensioner studeras för 

att resultatet inte ska bli missvisande. Enligt Feng et al. (2017) är ett resultat mer 

förtroendeingivande om CSRs effekt analyseras utifrån respektive dimension. CSR-

dimensionerna tar nämligen olika intressegruppers förväntningar i beaktande och med 

tanke på att olika branscher står inför olika krav från intressenter kommer effekterna av 

vardera dimension sannolikt att variera mellan olika branscher. Exempelvis ställs högre 

krav från intressenter på företagens engagemang i miljö inom industribranschen, 

eftersom intressenter ofta förknippar innovativa företag med en negativ miljöpåverkan 

(Padgett & Galan, 2010). 

 

Miljödimensionen avser de ansträngningar som företag gör för att mäta sitt avtryck på 

miljön och för att kunna mildra den negativa samhällspåverkan som följer därefter. 

Detta kan enligt Feng et al. (2017) handla om att anta processer och metoder som är 

betydligt mer effektiva och som genererar färre föroreningar. Sammantaget innefattar 

dimensionen utvecklingen av exempelvis miljövänliga produkter, produktinnovation, 

motverkan av utsläpp och klimatförändringar (Thomson Reuters, 2018). 

 

Enligt Turcotte, Bellefeuille och Hond (2007, refererad i Sila och Cek, 2017) är företag 

som implementerar miljöaspekter mer sannolika att skapa positiva uppfattningar hos 

intressenter, eftersom dem enligt Padgett och Galan (2010) föredrar produkter och 

företag som tar hänsyn till miljön och upprätthåller en bra relation med samhället. 

Miljödimensionen anses vara särskilt viktig inom branscher som löper större risk att 

utsätta samhället för föroreningar (Jenkins & Yakovleva, 2006), med tanke på att 

utsattheten för företag i dessa branscher förstärks på grund av intressenternas riktade 

uppmärksamhet (Banerjee, Iyer & Kashyap, 2003). Därför är det viktigt att bearbeta 

intressenternas förväntningar för att göra det möjligt att erhålla finansiell avkastning 

genom sitt CSR-engagemang (Sinkin, Wright & Burnett, 2008). 

 

Intressenter lägger även ett stort värde i företagens engagemang i den sociala 

dimensionen (Rhouma, Francoeur & Robin, 2014), det vill säga företagens engagemang 

i mänskliga- och arbetstagares rättigheter, utbildning, välgörenhet och donationer 
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(Thomson Reuters, 2018). Detta får en positiv inverkan på företagens rykte eftersom 

intressenternas krav tillfredsställs, vilket Branco och Rodrigues (2008) menar leder till 

såväl en ökad motivation hos de anställda som dess lojalitet och hängivenhet till 

företaget. Detta kan i sin tur bidra till förbättrad lönsamhet enligt både Branco och 

Rodrigues samt Singh, Sethuraman och Lam (2017). Just industribranscher, vars 

arbetsintensitet är hög, kan enligt Feng et al. (2017) förväntas ha en särskild fördel av 

denna dimension eftersom de är beroende av dess anställdas motivation. Men trots dessa 

förväntningar kan utfallet bli negativt i de fall som de nerlagda kostnaderna för 

aktiviteterna överstiger de ekonomiska fördelarna som dimensionen annars bringar 

(Feng et al., 2017).   

 

Dimensionen bolagsstyrning kan också ses som en viktig aspekt enligt Gill (2008) 

eftersom dimensionen kan anses utgöra en form av intern strategi som syftar till 

aktieägarnas rättigheter, implementering av visioner och mål, kommittéer för CSR och 

CSR-rapportering (Thomson Reuters, 2018). Genom bolagsstyrning låts företagen agera 

i aktieägarnas intressen (Marom, 2006), såsom att öka den finansiella prestationen 

samtidigt som CSR tillämpas (McWilliams & Siegel, 2001). Enligt Feng et al. (2017) 

finns det en stark koppling mellan bolagsstyrningsdimensionen och industribranschen 

och därmed kan dessa företag dra fördelar av denna dimension i jämförelse med andra 

branscher. Som ett led i detta kommer företaget långsiktigt att gynnas av lönsamhet 

genom dess tillgivna konkurrensfördelar (Barnett, 2007). 

 

Sammantaget utgör alla tre dimensioner en betydelse för företagen i den meningen att 

de bidrar med konkurrensfördelar. Men eftersom företag kan vara mer känsliga inom 

någon eller några av dessa dimensioner så bör analyser av CSR även inkludera de tre 

dimensionernas effekt. En betydande anledning till det förklarar Capelle-Blancard och 

Petit (2017) grundar sig i att total CSR kan vara missvisande i den aspekt att ett positivt 

ESG-betyg (total CSR) kan bestå av ett väldigt bra betyg i någon av dimensionerna 

samt ett väldigt dåligt i en annan, vilka tar ut varandra. I den meningen säger ESG-

betyget som helhet inte hela sanningen. 

2.1.1 CSR som företagsstrategi 

Enligt Feng et al. (2017) är CSRs primära mål att uppfylla intressenters efterfrågan, det 

kan även ses som en företagsstrategi eftersom företag genom att upprätthålla en hög 
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nivå av CSR kan differentiera sig från andra på marknaden, vilket leder till att företagen 

genom sina erhållna konkurrensfördelar får ekonomiskt värde i längden (Hull & 

Rothenberg, 2008; Siegel & Vitaliano, 2007; Klein & Dawar, 2004; Lantos, 2001; 

Schnietz & Epstein, 2005). Porter och Kramer (2006) föreslår att företag som vill utöka 

CSR i första hand bör börja med ett allmänt socialt engagemang genom att vara en god 

medborgare, förbättra relationen med lokala myndigheter och skapa en stolthet hos de 

anställda. Det andra steget bör enligt författarna vara att identifiera och mildra de 

sociala orättvisor som finns inom verksamhetens värdekedja. Slutligen innebär ett 

strategiskt arbete med CSR, enligt Porter och Kramer (2006), banbrytande innovationer 

som gynnar både samhället och företagets egen konkurrenskraft. CSR kan därmed leda 

till konkurrensfördelar som återfinns både externt i samhället och internt inom företaget. 

CSR bidrar enligt McGuire, Sundgren & Schneeweis (1988) samt Houston och Johnson 

(2000) till externa fördelar i form av offentlig goodwill och förbättrat rykte, vilka anses 

leda till högre marknadsvärde. Däremot menar Jo och Harjoto (2011) att CSR-

aktiviteter som leder till interna fördelar i företaget (ex. relation med anställda och 

produktkvalitét) ökar företagets värde mer än vad CSR-aktiviteterna som anses skapa 

externa fördelar gör. 

 

Peters och Mullen (2009, refererad i Mattingly, 2017) kunde i sin studie konstatera att 

företag engagerar sig i CSR för att behålla sitt rykte, position och ekonomiska resultat, 

på grund av de positiva konsekvenser som bringas av det. Alla företag är däremot inte 

motiverade av att engagera sig i CSR menar Jahdi och Acikdilli (2009) då vissa företag 

bara strävar efter att skapa en image av att ta ett socialt ansvar och arbetar med CSR 

enbart genom att ge en vilseledande bild. Denna strategi menar Forehand och Grier 

(2003) uppfattas som manipulerande vilket intressenterna svarar negativt på, och företag 

uppfyller därmed inte de konkurrensfördelar som CSR kan anses ge.  

 

2.2 Definition av innovation 
Investeringar i innovation innebär utgifter i Forskning och Utveckling (FoU) och anses 

vara en form av investering i "tekniskt" kapital, vilket leder till ökad kunskap och 

följaktligen innovation inom produkter och processer (Padgett & Galan, 2010). Nya 

produkter och processer kommer kunna bestämma riktlinjen för företagets framtida 
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utveckling (Mishra, 2017), vilket gör innovation till en betydande del av ett företags 

strategi. 

2.2.1 Innovation som företagsstrategi 

Innovation kan göra det möjligt för företagen att förbättra sin produktivitet och således 

uppnå en kontinuerlig tillväxt (Ben-Zion, 1984; Clark & Griliches, 1984; McWilliams 

& Siegel, 2000). Det har även länge varit på tal om att investeringar i innovation leder 

till förbättringar i ekonomisk prestation på lång sikt (McWilliams & Siegel, 2000), 

vilket kan ses som ett uppfyllande mot företagets intressenter som länge sett lönsamhet 

som en självklarhet att företagen strävar efter enligt Carroll och Shabana (2010). 
 
Det kan även konstateras att det idag enbart finns en sak som anses vara konstant och 

det är den konstanta tillväxten (Gunday, Ulusoy, Kilic, & Alpkan, 2011), vilket lämnar 

innovation avgörande och oundvikligt för alla företag på marknaden (Zenko & Mulej, 

2011). Vetandet om att dagens företag opererar i en snabbt växande miljö (Gunday et 

al., 2011) står till grund för att företagen ständigt strävar efter nya lösningar som kan 

garantera en bibehållning av nuvarande eller nya konkurrensfördelar (Ratajczak & 

Szutowski, 2016). 

 

2.3 Sambandet mellan CSR och innovation 
Utgångspunkten i sambandet mellan CSR och innovation grundar sig i McWilliams och 

Siegels (2000) erhållna resultat som konstaterade att det direkta sambandet mellan CSR 

och finansiell prestation försvinner när variabeln innovation beaktas, vilket illustreras i 

figur 2. Författarna konstaterade en korrelation mellan CSR och investeringar i 

innovation och menar att den bakomliggande orsaken kan vara att båda variablerna 

associeras med produkt- och processinnovation och således går alltmer hand i hand. Det 

vill säga att en produkt antingen utmärker sig med CSR-egenskaper eller att man 

kombinerar företagets processer med socialt ansvarstagande. McWilliams och Siegels 

(2000) resultat kom att bli grunden till forskningen om det kausala sambandet mellan 

CSR och innovation. Vidare har flertalet forskare kunnat konstatera en korrelation 

mellan CSR och innovation och det blir därmed även viktigt att förklara effekten som 

de har på varandra (Bouquet & Deutsch, 2008; Hull & Rothenberg, 2008; Prior et al., 

2008).  
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Figur 2. Neutralt samband när FoU beaktas. Egen figur. 

 

McWilliams och Siegel (2000) försäkrar en samverkan mellan CSR och innovation, och 

menar att företag kan differentiera sig genom att skapa Eco-innovationer, såsom 

återvinningsbara produkter eller miljövänliga bilar (McWilliams & Siegel, 2000). 

Begreppet eco-innovation har utvecklats för att motivera företag att förbättra deras 

konkurrenskraft genom att ta ansvar för människa och miljö (Europeiska kommissionen, 

2018) och är en kombination som efterfrågas allt mer av intressenterna (Doran & Ryan, 

2012). MacGregor och Fontrodona (2008) menar att det blir viktigt för företag att 

integrera sina CSR- och innovationsstrategier för att skapa mervärde för sina 

intressenter och bli lönsamma, där Teece et al. (1997) även hävdar att strategierna blir 

starkare av varandra. Det vill säga att CSR-aktiviteter blir som mest lönsamma när 

innovativa processer inkluderas, samtidigt som innovativa processer blir som mest 

lönsamma när CSR-aktiviteter inkluderas. Detta är i enlighet med teorin resource-

based-view (RBV) som förespråkar att ett företags strategier, såsom CSR och 

innovation, fungerar bäst när de slås ihop (Amit & Schoemaker, 1993; Barney, 1991; 

Dierickx & Cool, 1989), och är den teoretiska utgångspunkten i forskningen om 

sambandet mellan CSR och innovation.  

 

Tidigare har det gjorts studier om innovation fungerar som en medlande variabel i 

sambandet mellan CSR och FP, vilket innebär att innovation är en förutsättning för att 

CSR ska kunna genera lönsamhet till företagen (Surocca et al., 2010). Resultatet från 

den tidigare studien tyder på att CSR påverkar investeringar i innovation som i sin tur 

leder till lönsamhet, därmed har innovation blivit en relevant variabel att studera i 

samband med CSR. Detta för att få bekräftat hur pass intensiv variablernas samverkan 

är och om det på så vis existerar ett positivt dubbelriktat samband. 
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2.3.1 CSRs effekt på innovation 

De flesta studier som undersökt sambandet mellan CSR och innovation har specifikt 

studerat det enkelriktade sambandet; CSRs påverkan på investeringar i innovation 

(Lockett, Moon & Visser, 2006), vilket dels har grundat sig i anledningen att CSR visat 

sig bidra med mer innovation som i sin tur förbättrar lönsamheten för företagen 

(Surroca et al., 2010). För att undersöka om CSR är en källa till innovation, 

konkurrensfördelar och värdeskapande hos företag så använde Husted och Allen (2007) 

en modell som visat sig vara användbar för att förstå hur CSR skapar mervärde. Att 

innovativa varor genererar värde är känt sedan tidigare men Husted och Allen (2007) 

fann i sin studie att även CSR skapar värde genom att innovativa produkter är 

associerade med hållbart ansvar. Författarna menar att ett företags CSR skapar 

möjligheter till innovation och de kan därmed differentiera sig genom att CSR bidrar 

med produkt- eller processinnovation, vilka benämns Eco-innovationer som tidigare 

beskrivits. I dessa fall skapar företaget en ny marknad för CSR-produkter där 

konsumenter är villiga att betala ett högre pris för dess egenskaper som innebär socialt 

ansvar (Husted & Allen, 2007). 

 

En kombination av CSR och innovation skapar värdefulla synergier och en komplexitet 

som gör det svårare för konkurrenterna att uppfatta och imitera företagets 

konkurrensfördelar (Teece et al., 1997). Vilket även är i linje med teorin RBV som 

hävdar att CSR och innovation fungerar bäst när de slås ihop (Amit & Schoemaker, 

1993; Barney, 1991; Dierickx & Cool, 1989). Detta betyder att CSR och innovation blir 

starkare tillsammans, dvs. intressenternas efterfrågan uppfylls när exempelvis 

innovation inkluderas i CSR-arbetet och förblir därför starkare än om CSR och 

innovation inte knyts samman. Företag som tar hänsyn till miljön och upprätthåller en 

bra relation med samhället har oftast produkter som efterfrågas av konsumenter i större 

omfattning enligt Padgett & Galan (2010). För att dessa produkter ska ge långsiktiga 

konkurrensfördelar som andra företag inte lätt kan kopiera så menar Surroca et al. 

(2010) att de även måste inkludera innovation. 

 

Teorin RBV belyser ett företags möjlighet att uppnå och bibehålla långsiktiga 

konkurrensfördelar genom sina strategier (Wernerfelt, 1984). Strategier som skapar 

konkurrensfördelar formas genom ett företags resurser och kapaciteter (Barney, 1991), 
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där RBV särskilt belyser vikten av ett företags interna resurser och kompetenser i 

skapandet av immateriella tillgångar, för att uppnå långsiktig konkurrenskraft (Russo & 

Fouts, 1997). Immateriella tillgångar uppnås när företagens resurser och kapaciteter är 

värdefulla, sällsynta, svåra att imitera och inte ersättningsbara (Barney, 1991). Grant 

(1991) klassificerar resurser som rykte samt finansiella-, fysiska-, mänskliga-, 

teknologiska-, och organisatoriska resurser. Samspelet mellan dessa klassificeringar 

skapar i sin tur företagets kapacitet som kan beskrivas som förmågan och kompetensen 

att tillvarata och använda dessa resurser för att generera konkurrensfördelar och 

lönsamhet (Grant, 1991). Branco och Rodrigues (2008) menar i sin studie att RBV är en 

användbar teori för att analysera just CSR, eftersom teorin betonar vikten av 

immateriella tillgångar och interna resurser som anses vara en av de viktigaste 

faktorerna till lönsamhet. Genom att investera i CSR menar författarna att det skapas en 

innovationsfrämjandeanda i företaget, vilket fortsatt leder till en utveckling av 

immateriella tillgångar. Enligt Mishra (2017) utgör även innovation en betydande del av 

ett företags strategi, vilket gäller eftersom nya produkter och processer kommer att 

avgöra riktlinjen för den framtida utvecklingen och lönsamheten. 

 

Marknader med innovativa företag har vanligtvis så kallade inträdeshinder då 

differentiering via innovation gör det svårare för andra företag att få marknadsandelar 

(Porter, 1979), vilket leder till att innovation skapar konkurrensfördelar gentemot andra 

företag (Baregheh et al., 2009). Detta menar Surroca et al. (2010) leder till att företag 

som arbetar med CSR även tillämpar mer innovation för att skapa en långsiktig 

konkurrensfördel vilket i längden ger ekonomiskt värde (Schnietz och Epstein, 2005; 

McWilliams och Siegel, 2001; Lantos, 2001). Företag som ökar sina investeringar i 

innovation kan göra det för att minska sin miljöpåverkan, CSR kan således anses driva 

innovation (Surroca et al., 2010; Husted & Allen, 2007; Martinez-Conesa et al., 2017). I 

den meningen kan CSR leda till mer innovation för att skapa nya sätt att arbeta, nya 

produkter, tjänster, processer och nya marknadsplatser, som tar hänsyn till människa 

och miljö. Med detta som grund har CSRs påverkan på innovation varit ett populärt 

koncept att studera eftersom företagens produkter och processer gynnar 

konkurrensfördelar och således lönsamhet. 
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Figur 3. CSRs effekt på innovation. Egen figur. 

 

2.3.2 Innovations effekt på CSR 

Sambandet mellan CSR och investeringar i innovation kan även förklaras genom 

innovationers effekt på CSR. Det har som nämnts ovan konstaterats att både CSR och 

innovation har egenskaper som är förenliga med RBV, vilket gör dem till viktiga 

resurser som gör det möjligt för företag att erhålla konkurrensfördelar samtidigt som de 

gynnar intressenterna och samhället. Intressenter förknippar ofta innovativa företag med 

negativ miljöpåverkan (Padgett & Galan, 2010) och innovation kombinerat med socialt 

ansvarstagande blir därmed något som efterfrågas alltmer då de globala miljöhoten har 

kommit att bli en allt viktigare fråga (Rennings, 2000; Chun, 2006). En teori som ämnar 

att lyfta vikten av att beakta intressenters efterfrågan för att gynnas av lönsamhet och 

konkurrensfördelar är intressentteorin (Waddock & Graves, 1997). Intressentteorin 

uppdagades av Freeman (1984) som strävade efter ett utvidgat synsätt på företagens 

intressenter, från att enbart beakta sina aktieägare till att se till alla intressenters 

egenintressen i företaget, däribland kunder, leverantörer, anställda, aktieägare, 

kreditgivare samt det resterande samhället. Varför intressenter är viktigt att beakta är för 

att de dels har en påverkan, men kan också påverkas av företagens mål och handlingar 

(Freeman, 1984). Deegan (2002) beskriver att intressenter har flertalet olika krav på 

företagen och det kan enligt Marom (2006) medföra både negativa och positiva 

konsekvenser för företagens rykte och lönsamhet. Intressentteorin betonar således 

vikten för företag att inte bortse från intressenternas efterfrågan samtidigt som den 

förespråkar betydelsen för företagens interna processer. Företagen kan exempelvis sätta 

upp målet att skapa Eco-innovationer, vilket enligt Malik (2015) bidrar med 

kundlojalitet och högre lönsamhet. Genom att uppnå intressenternas krav och 

efterfrågan kan konkurrensfördelar gynnas och följaktligen enligt intressentteorin höja 

den finansiella prestationen (Makni, Francoeur & Bellavance, 2009; Malik, 2015). 
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Eftersom ett företag har ett beroendeförhållande med sina intressenter för att kunna 

bibehålla konkurrensfördelar och således lönsamhet  vore det en risk att inte beakta sina 

intressenters åsikter (Urban & Von Hippel, 1988; Brown & Eisenhardt, 1995; 

Szulanski, 1996). Enligt riskhanteringsteorin kan företag genom att använda CSR 

undvika att utsätta sin goodwill i form av dåliga rykten, CSR kan således ses som ett 

skydd mot eventuella risker och skapa en bättre relation med intressenterna (Orlitzky & 

Benjamin, 2001). Det sociala ansvarstagandet ökar företagets goodwill och således 

förtroende och hos intressenter. Den uppbyggda goodwill som företaget har kan agera 

som en försäkring ifall företaget skulle hamna i ett utsatt läge (Godfrey, Merrill & 

Hansen, 2009; Minor & Morgan, 2011).  

 

Eftersom hållbart ansvar är viktigt för företagets intressenter, som företaget behöver ta 

hänsyn till för att bli lönsamma, förklarar Padgett och Galan (2010) att innovation 

således leder till ökade investeringar i CSR. I detta avseende skapar företag 

innovationer sällan ensamt, utan tillsammans med dess intressenter. Prior et al. (2008) 

menar även att innovation kan göra processer inom företag mer flexibla och att det leder 

till att företag enklare kan möta konsumenternas efterfrågan. Detta då de har möjlighet 

att anpassa sig till de behov som finns på marknaden, vilket kan vara en anledning till 

varför innovativa företag i större utsträckning arbetar med efterfrågade CSR-aktiviteter. 

I enlighet med riskhanteringsteorin antas innovativa företag använda 

hållbarhetsaktiviteter för att minska den uppfattade risken i form av miljöförstöring 

(Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015) som intressenter uppfattar att innovativa 

företag föranleder (Padgett & Galan, 2010). Genom denna tillämpning av CSR-

aktiviteter möter företagen den förväntade efterfrågan från intressenterna att tillämpa 

hållbara processer vilket i sin tur leder till goda relationer och lönsamhet. 

 

Innovativa företag ses som mer drivna, nyskapande och handlingskraftiga än företag 

som inte klassificeras som innovativa, de har även en större möjlighet att förutspå 

framtidens efterfrågan och kan således tillgodose sina intressenter och bringa lönsamhet 

(Bart, 1998). Detta leder till ett resonemang att företag som är innovativa tycks ha 

ovannämnda egenskaper som leder till att de även investerar mer i CSR genom en 

möjlighet att möta marknadens efterfrågan (Prior et al., 2008). Detta innebär även att 

innovativa företag kan förväntas investera mer i CSR eftersom hållbart ansvar 
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efterfrågas allt mer tillsammans med innovation, vilket således leder oss till det tidigare 

benämnda begreppet eco-innovation. 

 

 
Figur 4. Innovations effekt på CSR. Egen figur. 

 

2.3.3 CSR och innovation som kompletterande strategier 

Enligt vår litteraturstudie framgår det att CSR och innovation i allt högre grad verkar 

vara kompletterande strategier som tillsammans leder till lönsamhet. Variablernas 

samverkan redogörs genom att CSR-aktiviteter blir som mest lönsamma när innovativa 

processer inkluderas då detta bidrar till en minskad miljöpåverkan och långsiktiga 

konkurrensfördelar. Samtidigt blir innovativa processer som mest lönsamt när CSR-

aktiviteter inkluderas eftersom dessa innovativa processer anses ha en större 

miljöpåverkan, vilket innebär att företaget måste tillämpa CSR för att möta 

intressenternas efterfrågan och bli lönsamt. Detta leder till eco-innovationer som både 

skapas genom att CSR kan påverka investeringar i innovation (Surroca et al., 2010; 

Husted & Allen, 2007; Martinez-Conesa et al., 2017) och investeringar i innovation kan 

påverka CSR (Padgett & Galan, 2010; Surroca et al., 2010). Uppfylls båda riktningarna 

kan man tala om ett dubbelriktat kausalt samband, samt en positiv spiral som skapas. 

Vilket även var något som McWilliams & Siegel (2000) resonerade kring när de fann 

att CSR och innovation har en korrelation. 

 
Figur 5. Effekten och kombinationen av CSR och innovation. Egen figur. 
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Det finns däremot argument för att CSR och innovation även inte har ett positivt 

samband. Gallego-Álvarez et al. (2011) som i sin studie analyserade det dubbelriktade 

sambandet mellan CSR och innovation fann exempelvis ett negativt samband i båda 

riktningarna. Att CSRs effekt på innovation visat sig negativ menar Hillman och Keim 

(2001) kan bero på att alla CSR-aktiviteter inte skapar värde för företag, eftersom 

aktiviteterna även kan vara kostsamma. Följaktligen menar Gallego-Álvarez et al. 

(2011) att det leder till att företagen inte ser något värde i att inkludera innovation i sina 

CSR-strategier och trots att CSR-aktiviteterna värderas högt av intressenter kan 

aktieägarna som ett led i detta upptäcka att aktievärdet minskar. Vidare menar Gallego-

Álvarez et al. (2011) att den negativa effekt som innovation har på CSR kan bero på att 

innovativa företag inte behöver differentiera sig på något annat sätt då konsumenterna 

ändå väljer dem på grund av dess differentiering genom innovation.   

 

Även Hasseldine, Salama och Toms (2005) antyder att de är skeptiska till resonemanget 

om sambandet mellan CSR och innovation. Däremot menar forskarna att det är ett 

viktigt ämne för fortsatt forskning att undersöka om de skulle betyda att dessa processer 

i slutändan kan gynna intressenterna och miljön genom att skapa mer miljövänliga 

processer. Flertalet forskare belyser även att det saknas studier som undersöker 

integreringen av CSR och innovation för att kunna bestämma hur det kausala sambandet 

mellan dessa strategier ser ut (Mendibil et al., 2007; Martinez-Conesa et al., 2017; 

Husted & Allen, 2007; Padgett & Galan, 2010). 

 

2.4 CSR och innovation inom industriföretag 

Trots att Gallego-Álvarez et al. (2011) fann ett negativt dubbelriktat samband, fann de å 

andra sidan en positiv korrelation i deras branschanalys mellan CSR och innovation 

inom energi- och industribranschen. Argyres och Silverman (2004) menar att 

investeringar i innovation varierar mellan olika branscher vilket skulle kunna vara 

anledningen till att sambandet mellan CSR och innovation blir motstridiga i olika 

undersökningar. Padgett och Galan (2010) bevisade att företag med hög 

innovationsförmåga ofta återfinns inom industriföretag (De Marchi, 2011; Kirner et al., 

2009; Laursen & Salter, 2006). 
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Inom industriföretag finns även skäl till varför CSR är relevant då det finns fler 

branschspecifika bestämmelser än i andra branscher vad gäller företagets påverkan på 

samhället (Nicolleti & Scarpetta, 2003). Detta kan exempelvis handla om miljölagar 

som påverkar industriföretag i större grad då de kan ha en stor påverkan på miljön (Jaffe 

et al. 1995). Detta redogörs av bland annat Padgett och Galan (2010) som menar att 

industriföretag anses använda mer resurser och skapa mer avfall och därigenom ha en 

större belastning på den ekologiska miljön än andra företag. Vilket även konstateras av 

Williamson, Lynch-Wood och Ramsay (2006) som menar att industriprocesser har 

betydande konsekvenser ekonomiskt och miljömässigt. Företags negativa 

miljöpåverkan kan därför leda till kostsamma miljöutgifter och CSR kan därav även 

vara ett verktyg för industriföretag att kostnadsbespara genom att skapa miljövänliga 

processer (Hart, 1995). Ett socialt och hållbart ansvar blir därmed viktigt inom 

industribranschen och det blir således relevant att undersöka det kausala sambandet 

mellan CSR och innovation inom industriföretag. 

 

Sammanfattningsvis är CSR ett tredimensionellt begrepp, vilka benämns miljö, social 

och bolagsstyrning. Alla tre dimensioner har en betydelse för företagen i den meningen 

att de bidrar med konkurrensfördelar. Vår litteraturstudie finner att den tidigare CSR-

forskning som inkluderat innovation har argumenterat för ett positivt samband eftersom 

att både CSR och innovation är relaterade till konkurrensfördelar och gynnar 

lönsamheten. Detta dels för att CSR i sig tycks vara en form av nyskapande och är en 

möjlighet till effektivisering som bidrar till konkurrensfördelar (McWilliams & Siegel, 

2001), och dels för att innovation innebär en risk som CSR kan kompensera för genom 

att skapa bättre relationer med intressenter som i sin tur skapar konkurrensfördelar 

(Orlitzky & Benjamin, 2001). CSR och innovation antas således i allt högre grad vara 

kompletterande strategier som tillsammans leder till lönsamhet, samtidigt visar sig de 

två strategierna vara av stor betydelse inom industriföretag, vilket leder oss fram till 

formuleringen av våra hypoteser: 

 

Hypotes 1: CSR påverkar investeringar i innovation positivt hos industriföretag. 

 

Hypotes 2: Investeringar i innovation påverkar CSR positivt hos industriföretag. 
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3. Metod 
 

I studiens tredje kapitel inleder vi med en övergripande inblick i den vetenskapliga 

utgångspunkten innehållandes detaljer om aktuell forsknings- filosofi, ansats, strategi 

och metod. För att sedan leda in till det empiriska tillvägagångssättet där studiens 

urvalsprocess och insamling av data presenteras. Följaktligen beskrivs 

operationaliseringen där vi förklarar hur vi mäter CSP, innovation samt 

kontrollvariablerna. Slutligen lyfter vi de kvalitetskriterier som föreliggande studie 

utgått från. 

 
 

3.1 Forskningsprocess 
De val som studien inledningsvis tar i både problemdiskussionen, syftet och 

avgränsningen är viktiga att beakta i forskningsprocessen eftersom de präglar de 

metodval som görs och är förutsättningen för studiens genomförande (Ekengren & 

Hinnfors, 2012). Syftet i föreliggande studie utgör därmed en del av grunden för 

metodologin. Forskningsprocessen består av flertalet delar och kan presenteras som en 

flerstegsprocess, vilken ursprungligen förespråkas att alla steg bör separeras och 

genomarbetas en åt gången, men som däremot Saunders, Lewis och Thornhill (2016) 

motsätter och menar att stegen går ihop med varandra. Nedan i figur 6 belyser vi 

föreliggande studies forskningsprocess och argumenterar för hur vardera av stegen 

kompletterar varandra och således uppfyller studiens kvalitetskriterium. 

 

 
Figur 6. Forskningsprocessen, inspiration från Saunders et al. (2016). Egen figur. 
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Valet att undersöka om det finns ett dubbelriktat samband mellan CSR och innovation 

är förenligt med valet att ta avstamp från den positivistiska forskningsfilosofin med 

grund för att studien ämnar till att söka efter orsakssamband, vilket är i linje med 

positivismen (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Bryman & Bell, 2013). Med ett positivistiskt 

synsätt förhåller sig vår studie till objektivitet och mätbarhet, vilket bortser från 

utrymme för fri värdering från sociala aktörer. Med det formulerade syfte som 

utgångspunkt ses positivismen som den mest lämpliga kunskapssynen baserat på att 

studiens mätningar kommer präglas av objektivitet och värderingsfrihet, som enligt 

Saunders et al. (2016) samt Bryman och Bell (2013) är två viktiga komponenter i det 

positivistiska synsättet. 

 

Den positivistiska kunskapssynen kan enligt Eriksson och Hultman (2014) delas in i en 

induktiv och deduktiv forskningsansats där studiens syfte även utgör grunden för vilken 

ansats studien bör tillämpa. Syftet i studien strävar efter ett generellt bidrag till 

forskningen och inte ett bidrag till ett specifikt ändamål, detta är i linje med den 

deduktiva ansatsen enligt Bryman och Bell (2013), som bygger på tidigare teorier och 

allmänna principer som hypoteser kan utformas utefter. Hypoteserna i föreliggande 

studie har utformats för att kunna ge ett generaliserat bidrag till forskningen som vi 

sedan kommer att testa med en datainsamling bestående av sekundärdata. 

 

Mot bakgrund av studiens val av syfte, forskningsfilosofi och forskningsansats leder det 

till ett argument för att upprätthålla en kvantitativ form som forskningsmetod i studien. 

Eftersom studien avser att undersöka det dubbelriktade sambandet sammanfaller syftet 

med ett kvantitativt inslag, till skillnad från om valet hade varit att förstå sambandet 

som har sitt ursprung i kvalitativa metoder (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 

2011; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Att studien antagit en deduktiv forskningsansats 

styrker den kvantitativa metoden desto mer eftersom hypotesprövning karaktäriseras 

med kvantitativ metod enligt Olsson och Sörensen (2007). Kvantitativ forskning handlar 

om insamling av numeriska data som bearbetas med ett deduktivt inslag, vilket innebär 

att resultatet även blir generaliserbart (Bryman & Bell, 2013). 

 

Till denna studie har all sekundärdata varit oss tillgängliga via databasen Thomson 

Reuters Datastream som gett oss en möjlighet att spara resurser såsom tid och pengar 
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(Bryman & Bell, 2017). Större fokus kan därmed läggas på analysering av det befintliga 

dataunderlaget istället för att samla in nytt (Saunders et al., 2016). Genom en sekundär 

datainsamling ges tillgång till en stor mängd data som således bidrar till ett mycket 

representativt urval och en större möjlighet till generaliserbart resultat (Bryman & Bell, 

2017). 

 

Studien tillämpar en longitudinell forskningsdesign som innebär att urvalet som vi 

erhållit genom databasen Thomson Reuters Datastream kommer att studeras över en 

längre tidsperiod (Bryman & Bell, 2017). Baserat på ett längre tidsperspektiv kan ett 

tillförlitligt resultat frambringas, där eventuell risk för att enstaka tillfälligheter påverkar 

resultatet minskar (Bryman & Bell, 2017). Det handlar om att i största mån försöka 

undvika en snedvridning av icke observerbara variabler. En longitudinell 

forskningsdesign underlättar att dra slutsatser (Djurfeldt & Barmark, 2009) eftersom 

möjligheten till minskad snedvridning ger ett mer precist kausalt samband. Ett tydligt 

exempel på en icke observerbar faktor är fördröjningseffekten mellan CSR och 

innovation som i tidigare studier visat sig ha en tidsfördröjning i resultatet (Gallego-

Álvarez et al., 2011). Med det som grund anser vi desto mer att en longitudinell 

forskningsdesign kan vara av vikt att beakta. 

 

3.2 Empirisk metod 
Efter att en övergripande bild av studiens forskningsprocess presenterats här ovan leder 

vi nu in på en mer detaljerad insyn på det praktiska tillvägagångssättet. 

 

I starten av forskningen tog vi utgångspunkt från olika databaser för att bredda vår 

förståelse från flertalet relevanta vetenskapliga artiklar inom studiens ämne. De 

databaser som främst använts är Academic Search Elite, Discovery, Emerald, Google 

Scholar och Scopus som funnits tillgängliga för oss genom Högskolan i Gävles 

sökportaler. Vi har uteslutande använt artiklar som är peer-reviewed, vilket är artiklar 

som innan publicering i en vetenskaplig tidskrift föregått granskning (Bryman & Bell, 

2013). De sökord som vi inledningsvis fokuserade på för att bygga grunden av den 

teoretiska referensramen är Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Social 

Performance (CSP), Financial Performance (FP), intangible assets samt Innovation 

(FoU). Detta är vad vi anser har byggt studiens grundpelare och vi har därefter försökt 
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att stärka relationen mellan syftet och den teoretiska referensramen genom att söka på 

andra nyckelbegrepp såsom Innovative-firms, Resource-based-view (RBV), stakeholder 

theory, risk management theory, och industrial-firms. Med ovannämnda nyckelbegrepp 

har vi kunnat skapa en överblick över forskningsfronten och på så vis kunnat härleda 

fram till våra ställda hypoteser.  

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Dataunderlaget för vår studie är genomgående av sekundär art och är som tidigare 

nämnt insamlad från databasen Thomson Reuters Datastream, vilka tidigare inhämtat 

data från primära källor, såsom företagens egna rapporter. Thomson Reuters Datastream 

är en tillförlitlig källa enligt Saunders et al. (2016), Bryman och Bell (2003) menar 

därför att sådan sekundärdata ofta är av högre kvalitét jämfört med om materialet hade 

samlats in på egen hand. Vi kommer även att dra fördel av Thomson Reuters i den 

aspekt att den sekundärdata som för oss blir tillgängligt kommer kunna sparas som en 

excelfil, vilket också är kompatibelt med det analytiska verktyget SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) som vi sedan kommer att använda till våra mätningar. 

Det bidrar till att mer tid kan tillägnas till tolkningar och analyser (Bryman & Bell, 

2013; Saunders et al., 2016). 

 

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

Vårt urval av företag består av 569 stycken globala företag vars insamlade sekundärdata 

från Thomson Reuters Datastream sträcker sig över tio år (2008-2017), vilket även 

innebär att vi har 5690 stycken observationer i vårt urval. Innan sorteringsprocessen 

tillhandahölls 6319 stycken publika företag från hela världen i Thomson Reuters 

Datastreams lista Asset4. Sedan har studien genomgått noggranna sorteringsprocesser 

då varje variabel var för sig har beaktats och har genom kalkylprogrammet Excel och 

Add-in funktion med Thomson Reuters Eikon kunnat sortera bort företag vars värden 

inte funnits tillgängliga för vart och ett av de tio åren som redovisas i tabell 1. Detta har 

givit oss data för 569 företag över hela världen som har data tillgängligt för alla våra 

variabler för hela tidsintervallet. 
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Tabell 1. Studiens urval och bortfall 

 

Som vi nämnt tidigare är generaliserbarhet en huvudpunkt inom kvantitativa studier, 

vilket mer detaljerat innebär att urvalet representerar hela populationen som man avser 

att undersöka (Bryman & Bell, 2013) och att det således inte syftar till att bidra med 

forskning till enstaka kontexter. Ett effektivt tillvägagångssätt för att uppnå detta är 

enligt Bryman och Bell (2013) att generera ett slumpmässigt urval för att populationen 

skall kunna avspegla verkligheten korrekt. Bortfall kan förekomma vid sekundära 

datainsamling då alla företag sällen representeras i en databas (Olsson & Sörensen, 

2011). Detta gör att generaliserbarheten blir kritiskt för föreliggande studie då vi 

använder oss av Thomson Reuters Eikon för datainsamling. I vårt globala urval på 569st 

företag är inte alla länders företag representerade, däremot ser vi att urvalet är stort och 

täcker en bred population över hela världen. De länder som representerar föreliggande 

studies urval visas i tabell 2. 

 
Tabell 2. Studiens urval. 

Publika bolag i Thomson Reuters Datastream 6319
Sortering för industriföretag -1911
Saknar värde för variabeln CSP för något av åren 2008-2017 -3012
Saknar värde för variabeln FoU för något av åren 2008-2017 -690
Saknar värde för variabeln anställda för något av åren 2008-2017 -74
Saknar värde för variabeln försäljning för något av åren 2008-2017 0
Saknar värde för variabeln Risk för något av åren 2008-2017 -15
Saknar värde för variabeln ROA för något av åren 2008-2017 -26
Saknar värde för variabeln skuldsättningsgrad för något av åren 2008-2017 -1
Bortsorting av outliers -21
Företag till grund för studien 569

Länder Antal företag
Österriket (AT) 2
Australien (AU) 6
Belgien (BE) 7
Kanada (CA) 1
Schweiz (CH) 20
Tyskland (DE) 29
Danmark (DK) 8
Spanien (ES) 3
Finland (FI) 10
Frankrike (FR) 22
Storbritanninen (GB) 49
Hongkong (HK) 5
Irland (IE) 4
Italien (IT) 4
Japan (JP) 197
Nederländerna (NL) 10
Norge (NO) 5
Sverige (SE) 12
Singapore (SG) 1
Turkiet (TR) 2
USA (US) 163
Sydafrika (ZA) 2
Totalt 569
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3.3 Operationalisering 

Inom positivismen där kvantitativ metod är aktuell förblir operationalisering av stor 

betydelse, eftersom det syftar till att omvandla koncept till konkreta och mätbara 

begrepp, som även är ett av stegen inom den kvantitativa metoden enligt Saunders et al. 

(2016). Detta gör delkapitlet aktuellt i vår studie eftersom vi anammar en deduktiv 

ansats och därav testar våra hypoteser med kvantitativ data. 

3.3.1 Variabeln CSP 

Eftersom CSR inte är en kvantitativ variabel kan forskare istället använda begreppet 

CSP (Carroll, 1979) som vi tidigare förklarat är ett mått för hur väl företaget uppfyller 

sitt sociala ansvar (Wood, 1991, refererad i Padgett & Galan, 2010; Albinger & 

Freeman, 2000). Denna variabel kommer i vår studie vara både en beroende och 

oberoende variabel med tanke på det dubbelriktade sambandet som vi syftar till att 

undersöka. I hypotes 1 kommer vi att testa om CSR påverkar investeringar i innovation 

positivt inom industriföretag, således är CSP en oberoende variabel i den första 

hypotesen. Motsatsen gäller för hypotes 2 där vi testar om investeringar i innovation 

påverkar CSR positivt inom industriföretag, här är alltså CSP en beroende variabel 

istället. 

 

Olika databaser har successivt vuxit fram med tiden som enligt Malik (2015) underlättar 

och skapar bättre förutsättningar för forskare som således kan göra konsekventa 

mätningar av ett företags CSR-aktiviteter. En av dessa uppkomna databaser, som 

frekvent används i vetenskapliga studier är Thomson Reuters Datastream (Luo, Wang, 

Raithel & Zheng, 2015; Cheng, Ioannou & Serafeim, 2014). I databasen Thomson 

Reuters finns samlad data från uppemot 7500 olika globala företag vilka är insamlade 

ända sedan bolagets start år 2002 fram till idag. Vilket gör Thomson Reuters till en 

världsledande databas inom ämnet med ett mål om att kunna tillhandahålla en mängd så 

kallade ESG-data (Environmental, Social & Governance research data) (Thomson 

Reuters, 2017). Varför vår studie kommer att utgå från Thomson Reuters är med tanke 

på att databasen tillhandahåller en stor mängd tillförlitlig sekundärkälla som kan 

garanteras vara jämförbara och som inte heller riskerat att bli manipulerade av företaget 

själv eller av några intressenter. Detta eftersom data samlats in av tredje part som är 

objektiv i insamlandet. 
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I Thomson Reuters benämns CSP som ESG vilket omfattas av över 400 separata 

mätvärden och grundar sig i de tre olika dimensionerna miljö, social och bolagsstyrning 

(Thomson Reuters, 2017). Capelle-Blancard och Petit (2017) menar att det totala CSP-

måttet kan vara missvisande på grund av att företag kan utsättas i olika grad inom CSRs 

dimensioner, därför har vi valt att använda följande mått från Thomson Reuters (2017) 

för att mäta CSR och för att mer rättvist kunna förklara sambandet mellan CSR och 

innovation: 

 

o ESG Score: ESG Score avser ett samlat och viktat mått av företagets 

CSR-aktiviteter inom dimensionerna miljö, social och bolagsstyrning. 

 

o ENV Score: Enviromental Score avser måttet av företagets CSR-

aktiviteter inom miljödimensionen.   

 

o SOC Score: Social Score avser måttet av företagets CSR-aktiviteter inom 

den sociala dimensionen. 

 

o GOV Score: Governance Score avser måttet av företagets CSR-

aktiviteter inom bolagsstyrningsdimensionen. 

 

 
Figur 7. ESG-, SOC-, ENV-, & GOV Score (Thomson Reuters, 2017). 

 

Dimensionerna bildar tillsammans total ESG och innehåller i sin tur flertalet kategorier, 

vilka presenteras i figur 7. Vad vi också kan urskilja i figuren är att varje kategori inom 

respektive dimension inte har lika stort inflytande på total CSP (Thomson Reuters, 
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2017). Mätvärdena inom de olika kategorierna rangordnas utifrån ett tilldelat ESG-

poäng som kan innehålla ett värde mellan 0 till 100 (Thomson Reuters, 2017). Poängen 

baseras på variablernas kvalitét och är den kvantitativa datan för ett företags CSR-arbete 

inom de tre olika dimensionerna. 

3.3.2 Variabeln innovation 

Innovation är studiens andra variabel som är av betydelse för våra mätningar och 

kommer liksom för CSP att agera både som en oberoende och beroende variabel utefter 

vilken hypotes som skall testas. I hypotes 1 kommer vi att testa om CSR påverkar 

investeringar i innovation positivt inom industriföretag, i detta test är innovation en 

beroende variabel. Motsatta gäller för hypotes 2 där vi testar om investeringar i 

innovation påverkar CSR positivt inom industriföretag, här är alltså innovation en 

oberoende variabel.   

 

Enligt Kander, Ejermo & Schön (2007) samt Kleinknecht, Van Montfort, och Brouwer 

(2002) finns inget allmänt accepterat mått på innovation men det är enligt Prior et al. 

(2008) vanligt att innovation mäts med FoU-intensiteten. FoU-intensiteten har varit 

aktuell i mätningar av innovation tillsammans med CSR hos forskare såsom Prior et al. 

(2008) och Gallego-Álvarez et al. (2011), måttet erhålls genom att dividera FoU-utgifter 

med totala intäkter. 

𝐹𝑜𝑈 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	𝑖	𝐹𝑜𝑈
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  

 
Formel 1. Variabeln Innovation (FoU) 

 

3.3.3 Kontrollvariabler 

Att använda sig av kontrollvariabler är ofta förekommande i kvantitativa metoder 

(Martínez-Ferrero, Banerjee & García-Sánchez, 2016). Detta används för att kontrollera 

om det finns andra faktorer än de som studien huvudsakligen mäter som kan påverka 

sambandet. 
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3.3.3.1 Finansiell prestation 

Finansiell prestation (FP) ser vi som en aktuell kontrollvariabel med tanke på att den ger 

direkt information om resursfördelningen i ett företag som enligt Hull & Rothenberg, 

(2008) strävar efter konkurrensfördelar. Ett vanligt mått på FP är antingen Return on 

assets (ROA) eller Return on equtiy (ROE) enligt Griffin och Mahon (1997), men som 

vi nämnt ovan kommer föreliggande studie att mäta FP genom ROA med bakgrund till 

Penttinen, Rummukainen och Mikkola (2011) som i sin forskning påstådde att ROA är 

ett mer tillförlitligt mått än ROE. ROA erhålls genom att rörelseresultat dividerat med 

balansomslutningen. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

Formel 2. Variabeln ROA. 

 

3.3.3.2 Risk 

Tidigare studier har också sett att företag som arbetar med CSR proaktivt engagerar sig i 

ledningens processer, såsom hantering av sina intressenter (Wood, 1991, refererad i 

Padgett & Galan, 2010), vilket tillför en möjlighet till att kunna förutse och minska 

potentiella affärsrisker (Orlitzky & Benjamin, 2001). Därför ser vi en anledning till att 

även inkludera variabeln Risk som en kontrollvariabel. Risk är enligt Makni et al. 

(2009) en relevant kontrollvariabel i dessa mätningar. Det finns studier som antyder att 

CSR har en inverkan på ett företags uppfattade riskbenägenhet (McGuire et al, 1988; 

Soppe, 2004; Lee & Faff, 2009; Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2011; Magnanelli & Izzo, 

2017). De företag som förhåller sig till CSR-aktiviteter har ofta en lägre risk, vilket kan 

grunda sig i intressenternas uppfattning av företaget som förtroendeingivande när 

socialt ansvarstagande beaktas menar Orlitzky och Benjamin (2001). 

 

I denna studie används Beta för att mäta ett företags risk (Hillman & Kiem, 2001). Beta 

ger en indikation om framtida risk och beräknas genom kovariansen av skillnaden i 

avkastning mellan aktie i fråga och marknaden som sedan sätts i relation till 

marknadens varians. 

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝛽< =
Cov(𝑟<, 𝑟B)
𝑉𝑎𝑟(𝑟E)

 

Formel 3. Variabeln Risk. 
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3.3.3.3 Storlek 

Slutligen använder vi oss även av storlek på företag som en kontrollvariabel med grund 

för att tidigare artiklar har föreslagit att det är nära relaterat till CSR (Johnson & 

Greening, 1999; Udayasankar, 2008; Waddock & Graves, 1997). Det finns bevis för att 

mindre företag inte uppvisar lika mycket socialt ansvar som större företag gör (Tang, 

Hull & Rothenberg, 2012; Waddock & Graves, 1997), och man har även funnit 

incitament att företagsstorlek kan påverka den innovativa situationen i företag (Coccia, 

2001). Lin och Chen (2007) konstaterar att FoU-utgifterna kan öka med företagsstorlek, 

på grund av att de största företagen genererar en högre mängd resurser och kan således 

ägna mer av dem till innovation. Baserat på dessa argument ser vi således motiv till att 

studera de effekter som kan tros bero på ett företags storlek. 

 

För att mäta denna variabel använder vi logaritmen av nettoomsättningen som är ett 

mått som tidigare forskare även använt för att kontrollera för företagsstorleken 

(Brammer & Millington, 2008; Kacperczyk, 2009). 

 

Storlek = ln(𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) 
Formel 4. Variabeln Storlek. 

 

3.3.3.4 Skuldsättningsgrad 

Tidigare studier visar att företag som har en hög andel skulder, är mindre benägna att 

investera i CSR-aktiviteter än de företag med en låg andel skulder (Nelling & Webb, 

2009). En hög skuldsättningsgrad menar Barnett och Salomon (2012) kan påverka ett 

företags verksamhet negativt eftersom investeringar som bör leda till lönsamhet blir 

begränsade när verksamheten får det svårare att ta till vara på nya möjligheter. 

Skuldsättningsgraden kan förklara risken i ett företags fortlevnad (Martínez-Ferrero & 

Frías-Aceituno, 2015) och vi beräknar denna variabel som skulder dividerat med eget 

kapital. 

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
Skulder

Eget	kapital 

Formel 5. Variabeln Skuldsättningsgrad. 
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3.3.3.5 Rörelsekapital 

Ett företags rörelsekapital förklarar dess förmåga att betala sina skulder på kort sikt 

(Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015) vars nivå påverkar utvecklingen av 

företagets resurser och incitamentet att investera i CSR (Col & Patel, 2016). I denna 

studie använder vi därmed rörelsekapital som en kontrollvariabel som beräknas genom 

företagets omsättningstillgångar subtraherat med dess kortfristiga skulder. 

 

𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 − 𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 
Formel 6. Variabeln Rörelsekapital. 

 

3.3.3.6 Land 

För att göra en kvalitativ variabel mätbar så skapas i denna studie en dummyvariabel för 

landstillhörigheten som gör det möjligt att kontrollera för eventuella skillnader mellan 

länder i den kvantitativa analysen (Djurfeldt & Barmark, 2009). Tidigare forskning som 

berör CSR menar att dessa strategier kan se olika ut mellan olika länder (Gallego-

Álvarez et al., 2011) vilket gör det relevant att i denna studie kontrollera länders 

dubbelriktade samband med CSR och innovation. Genom att kvantifiera 

landstillhörigheten till dummyvariabler som antar värdet 1 där landet har tillhörighet 

och värdet 0 i de andra fallen kan vi analysera dessa eventuella skillnader mellan länder 

i resultatet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Dummyvariabeln utgörs av följande länder: 

o Österrike (AT), Australien (AU), Belgien (BE), Brasilien (BR), Kanada 

(CA), Schweiz (CH), Tyskland (DE), Danmark (DK), Spanien (ES), 

Finland (FI), Frankrike (FR), Storbritannien (GB), Hongkong (HK), 

Irland (IE), Italien (IT), Japan (JP), Nederländerna (NL), Norge (NO), 

Sverige (SE), Singapore (SG), Turkiet (TR), USA (US), Sydafrika (ZA). 

 

3.4 Studiens Analysmetoder 
För att uppfylla studiens syfte; att undersöka om det finns ett dubbelriktat samband 

mellan CSR och investeringar i innovation hos industriföretag, så används följande 

analysmetoder. Första steget är en univariant analys där den beskrivande statistiken 

redovisas. Denna består av medelvärde, standardavvikelse, minimum-, maximumvärde, 

median och kvartiler. För att se om variablerna är korrelerade med varandra så görs 

vidare en bivariat analys (Olsson & Sörensen, 2011) där vi utgår från den traditionella 
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analysmetoden, Pearsons korrelationstest (Bryman & Bell, 2013). Vi avslutar sedan 

med en multivariat analys, där studiens hypoteser testas med multipla 

regressionsanalyser (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Då felkällor i form av multikollinearitet och heteroskedasticitet kan förekomma i 

regressionsanalyser (Djurfeldt & Barmark, 2009) kontrollerar studien även för detta.   

 

Vid analysen av datamaterialet som hämtats från Thomson Reuters Datastream till 

kalkylprogrammet Excel används statistikprogrammet IBM SPSS, som är ett vanligt 

analysverktyg för kvantitativ data (Bryman och Bell, 2013; Saunders et al., 2016). 

Dessa analyser kommer att redovisas i resultatkapitel för att kunna urskilja ett 

dubbelriktat samband mellan CSR och innovation.  

 

3.4.1 Beskrivande statistik 

I det första steget så utförs en univariat analys av datamaterialet, som enligt Bryman och 

Bell (2013) innefattar en analys av endast en variabel åt gången. Genom en univariat 

analys beskrivs centraltendensen och spridningen hos en variabel (Djurfeldt et al., 

2010). Centraltendensen beskrivs med hjälp av medelvärdet, som är ett vanligt sätt att 

beräkna genomsnitt i en kvantitativ studie (Bryman & Bell, 2013) och beskriver vart 

fördelningen har sin tyngdpunkt. Medelvärdet beräknas genom att summera 

fördelningens alla värden och dividera med antalet värden (Bryman & Bell, 2013) och 

betecknas enligt följande (De Veaux, Velleman & Bock, 2016): 
 

𝑦 = 	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑛 =

∑𝑦
𝑛  

 
Formel 7. Medelvärde enligt De Veaux et al. (2016). 

𝑦 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

Σ = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛	𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛	

𝑛 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 

 

Medianen är ett annat mått på datamaterialets centraltendens som inte påverkas av 

extremvärden. I den beskrivande statistiken redogörs även för studiens minimum- och 

maximumvärden som kan redogöra för eventuella extremvärden som kan leda till att 
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resultatet blir missvisande (De Veaux et al., 2016). Om det finns extremvärden kan 

medianen vara ett bättre mått att använda än medelvärdet vilket då tar hänsyn till 

variabelns spridning med hjälp av den första och tredje kvartilen (Bryman & Bell, 2013; 

Djurfeldt et al., 2010). För att analysera variablernas spridning utifrån medelvärdet 

redogörs standardavvikelsen som ger oss en bild av variationen i fördelningen 

(Djurfeldt et al., 2010). Standardavvikelsen förklarar hur långt varje värde ligger från 

medelvärdet vilket vi beräknar enligt följande (De Veaux et al. 2016): 
 

𝑆 = _Σ(y − 𝑦)
a

𝑛 − 1  

 
Formel 8. Standardavvikelse enligt De Veaux et al. (2016). 

𝑦 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

Σ = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛	𝑎𝑣	𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒	𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛	𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛	𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛	𝑜𝑐ℎ	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒	

𝑛 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛	

 

3.4.2 Korrelationsanalys 

Nästa steg i analysen av datamaterialet är en bivariat analys. Denna regressionsanalys 

används för att studera hur endast två variabler samvarierar med varandra (Djurfeldt et 

al., 2010), och visar således på eventuella samband. För att göra detta tillämpas 

Pearsons korrelationstest där man räknar ut korrelationskoefficienten (r) som beskriver 

styrkan i sambandet, dvs. i vilken grad som de två variablerna samvarierar (Djurfeldt, 

2010) och beräknas enligt följande formel: 

 

r = ∑efghijk	elgmnok

p∑(fgmnj)	q 	∑elgmnok	q
 

 
Formel 9. Pearsons r enligt Djurfeldt et al. (2010). 

𝑚r	𝑜𝑐ℎ	𝑚s = 	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎	𝑓ö𝑟	𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙	

𝑥v	𝑜𝑐ℎ	𝑦v = 	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠	𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛	𝑓ö𝑟	𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒	𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑	𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
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Korrelationskoefficienten ligger mellan -1 och +1, ju närmare +1 desto starkare är det 

positiva sambandet. Vid en korrelationskoefficient på 0 finns inget samband och ju 

närmare -1 desto starkare är det negativa sambandet (De Veaux et al. 2016; Bryman och 

Bell, 2013). För att kunna bedöma om det råder svaga eller starka samband mellan 

variablerna så använder vi oss av modellen som Johannessen, Tufte och Christofferson 

(2010, refererad i Fekjær, 2016) tillämpat: 

 

 
Tabell 3. Sambandens styrkor, enligt Johannessen et al. (2010, refererad i Fekjær, 2016). 

 

För att vidare tolka den oberoende variabelns korrelationskoefficient senare i Tabell 6 

används den statistiska signifikansnivån p < 0,05 för att säkerställa ett samband, vilken 

är en rekommenderad gräns enligt Bryman och Bell (2013). Signifikansen kan tolkas 

som ett mått på hur sannolikt det är att det finns en effekt av den oberoende variabeln på 

den beroende variabeln. Signifikanstesten är utvecklade för att generalisera urvalet till 

större populationer (Bryman & Bell, 2017). Resultatet återfinns i avsnitt 4.2 

Korrelationsanalys samt i Tabell 6.  

 

3.4.4 Kontroll av felkällor 

Då kvaliteten på studien påverkas av dess pålitlighet kontrolleras felkällor som kan 

förekomma vid regressionsanalyser (Djurfeldt et al., 2010; Saunders et al., 2016). De 

felkällor som kontrolleras är multikollinearitet och heteroskedasticitet som beskrivs mer 

utförligt nedan. 

 

3.4.4.1 Multikollinearitet 

För att fastställa att de oberoende variablerna inte har ett för starkt samband, som kan 

betyda att de mäter samma sak, testas problemet multikollinearitet (Greene, 2003). 

Genom den korrelationsmatris som ges i SPSS som förklarar hur variablerna korrelerar 

med varandra kontrollerar vi för multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Vid 

Pearsons r Sambandets styrka
0 Inget samband
< ± 0,2 - ± 0,3 Måttligt samband
± 0,2 - ± 0,3 Ett visst samband
± 0,3 - ± 0,4 Relativt starkt samband
>± 0,5 Mycket starkt samband
1 Fullständigt samband
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en korrelation som överstiger 0,8 mellan de oberoende variablerna uppstår problem 

enligt Djurfeldt et al. (2010) och en av de problematiska variablerna bör då plockas bort. 

Vi gör även en “collinearity diagnostics” i SPSS eftersom att multikollinearitet inte 

alltid syns i en korrelationsmatris. I detta test beräknas både “VIF-faktorer”, som ej bör 

överstiga 2,5, och “tolerans”, som ej bör understiga 0,5 (Djurfeldt et al., 2010). 

 

3.4.4.2 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet är en vanlig felkälla som förekommer i regressioner (Djurfeldt et al., 

2010) och innebär ojämn spridning av residualer (Hill, Griffith & Lim, 2012). Detta 

problem är viktigt att analysera eftersom heteroskedasticitet försvårar möjligheten att 

hitta ett samband. Via SPSS kontrollerar vi således detta genom att undersöka 

fördelningen av residualerna, vilket kan uttydas av ett spridningsdiagram som får en 

solfjäderform om det förekommer heteroskedasticitet enligt Djurfeldt et al. (2010). 

 

3.4.3 Regressionsanalyser 

I vidare analys inkluderas våra kontrollvariabler i regressionsanalysen, eftersom de kan 

komma att påverka sambandet (Bryman & Bell, 2013). Då ett samband i verkligheten 

kan vara mer komplext än vad den bivariata analys förklarar (De Veaux et al., 2016) 

tillämpas en multivariat analys som även tar hänsyn till våra kontrollvariabler och 

kontrollerar säkerheten i sambandet (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 

Multipel regression används för att undersöka vilken effekt den oberoende variabeln har 

på den beroende variabel med kontroll för kontrollvariabler (Djurfeldt & Barmark, 

2009). I vårt fall kommer både variablerna för CSR (ESG, SOC, ENV, GOV) och 

investeringar i innovation (FoU) vara både beroende och oberoende variabler eftersom 

vi syftar till att mäta ett dubbelriktat samband. I hypotes 1 är investeringar i innovation 

(FoU) den beroende variabeln och variablerna för CSR (ESG, SOC, ENV, GOV) de 

oberoende variablerna. Vidare i hypotes 2 så är variablerna för CSR (ESG, SOC, ENV, 

GOV) de beroende variablerna och investeringar i innovation (FoU) den oberoende 

variabeln.  

Den multipla regressionsanalysen skrivs enligt följande (Andersson, Jorner & Ågren, 

2007): 

𝑦 = 	𝛼 +	𝛽z𝑥z +	𝛽a𝑥a +	…+	𝛽|𝑥| + 	𝜀 
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Ekvation 1. Multipel regression (Andersson et al., 2007). 

𝑦 = 𝐷𝑒𝑛	𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛		

𝛼 = 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛		

𝛽 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔	𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔	𝑖	𝑦	𝑜𝑚	𝑥	ö𝑘𝑎𝑟	𝑚𝑒𝑑	𝑒𝑛	𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡		

𝑥 = 𝐷𝑒𝑛	𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛		

𝜀 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑛 

 

I den multivariata analysen användes även den statistiska signifikansnivån p < 0,05. Vid 

denna signifikansnivå är resultatet acceptabelt eftersom det inte är särskilt sannolikt att 

resultatet är slumpmässigt (Bryman & Bell, 2013). Signifikansnivån kan även förklaras 

som p < 0,01, vilket är en mer signifikant nivå (Bryman & Bell, 2013). Utifrån 

ovanstående ekvation så testas studiens hypoteser enligt nedan: 

 

Hypotes 1: 

FoU=α + β´ESGSCORE + β´ROA + β´ln(nettoomsättning) + β´risk + 

β´skuldsättningsgrad + β´rörelsekapital + e 
Ekvation 2. Total CSRs effekt på innovation. 

 

FoU=α + β´ SOCSCORE + β´ROA + β´ln(nettoomsättning) + β´risk + 

β´skuldsättningsgrad + β´rörelsekapital + e 
Ekvation 3. Sociala dimensionens effekt på innovation. 

 

FoU=α + β´ ENVSCORE + β´ROA + β´ln(nettoomsättning) + β´risk + 

β´skuldsättningsgrad + β´rörelsekapital + e 
Ekvation 4. Miljödimensionens effekt på innovation. 

 

FoU=α + β´ GOVSCORE + β´ROA + β´ln(nettoomsättning) + β´risk + 

β´skuldsättningsgrad + β´rörelsekapital + e 
Ekvation 5. Bolagsstyrningsdimensionens effekt på innovation. 

Hypotes 2: 

ESGSCORE=α + β´FoU + β´ROA + β´ln(nettoomsättning) + β´risk + 

β´skuldsättningsgrad + β´rörelsekapital + e 
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Ekvation 6. Innovations effekt på total CSR. 

 

SOCSCORE=α + β´FoU + β´ROA + β´ln(nettoomsättning) + β´risk + 

β´skuldsättningsgrad + β´rörelsekapital + e 
Ekvation 7. Innovations effekt på den sociala dimensionen. 

 

ENVSCORE =α + β´FoU + β´ROA + β´ln(nettoomsättning) + β´risk + 

β´skuldsättningsgrad + β´rörelsekapital + e 
Ekvation 8. Innovations effekt på miljödimensionen. 

 

GOVSCORE=α + β´FoU + β´ROA + β´ln(nettoomsättning) + β´risk + 

β´skuldsättningsgrad + β´rörelsekapital + e 
Ekvation 9. Innovations effekt på bolagsstyrningsdimensionen. 

 

3.5 Kvalitetskriterier 
För att stärka kvalitéten i vår studie förklaras nedan hur den förhåller sig till de centrala 

begreppen validitet, reliabilitet och replikerbarhet (Saunders et al., 2016) som enligt 

Bryman och Bell (2013) är tre viktiga kvalitetskriterier i forskning inom 

företagsekonomi. 

 

3.5.1 Validitet 

Validitet handlar dels om att avgöra om den teoretiska referensramen och de mått som 

avses att undersökas överensstämmer (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2016). Till 

vår studie innebär detta att vi utifrån teorin deducerar hypoteser som behöver vara högst 

relevanta för våra valda begrepp. Enligt Smith (2003) är även en utgångspunkt för att 

uppfylla kriteriet att flertalet källor stärker begreppen. I föreliggande studie har vi valt 

att enbart utgå från tidigare forskning som fått bemärkelsen Peer-reviewed vilket vi 

anser kan styrka validiteten i vår studie. 

En ytterligare viktig aspekt är strävan att erhålla ett generaliserbart resultat (Bryman & 

Bell, 2013; Saunders et al., 2016; Smith, 2003), vilket innebär att urvalet i vår studie bör 
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ses som representativt (Bryman & Bell, 2013). Föreliggande studie möter detta genom 

att mäta på ett omfattande urval bestående av 569 företag. 

3.5.2 Reliabilitet 

En studie vars mätningar är tillförlitliga samt går att replikeras, oberoende av vem 

forskaren är, kan beskrivas ha en god reliabilitet (Bryman & Bell, 2013; Smith, 2003). 

Detta innebär att god reliabilitet kan kännetecknas av ett resultat som inte är frambringat 

av slumpen eller av en tillfällighet. Att vi i föreliggande studie inhämtat vår data från 

Thomson Reuters Datastream kan anses gynna det Bryman och Bell (2013) kallar för 

stabil reliabilitet, vilket innebär att underlaget inte förändras över tid och således inte 

riskerar att få ett slumpmässigt resultat. 

 

Studiens begrepp, vilka lyfts fram i delkapitlet Operationalisering, har valts ut efter ett 

noggrant övervägande för att säkerställa pålitlighet och följaktlighet, vilket är av vikt för 

att uppnå vad Bryman och Bell (2013) benämner intern reliabilitet. Vi avser även att 

beskriva studiens tillvägagångssätt så detaljerat som möjligt, eftersom vissa fel därmed 

kan utebli och således underlätta för andra forskare att replikera studiens genomförande 

enligt Saunders et al. (2016).  

 

3.5.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet är i linje med reliabilitet vad gäller att utforma en studie så att den är 

möjlig att replikeras av annan, däremot syftar replikerbarhet även till att aktuell studie 

helt bör avstå från forskarens egna påverkan (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi i 

föreliggande studie i största möjliga mån agerar på ett objektivt och opartiskt sätt för att 

upprätthålla ett värderingsfritt utfall anser vi att vi inte påverkat vår studie. 

Användningen av den offentliga databasen Thomson Reuters Datastream gör det även 

möjligt för andra att inhämta identiskt dataunderlag, vilket kan tyckas stärka studiens 

replikerbarhet. 
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4. Resultat 

 
I det fjärde kapitlet redovisas studiens erhållna resultat med tabeller över de 

analysmetoder som har använts. Kapitlet inleds med den beskrivande statistiken följt av 

en korrelationsanalys. Därefter sker en kontroll för felkällor och slutligen presenteras 

de multipla regressionerna. 

 
4.1 Beskrivande statistik 
Tabell 4 redovisar den beskrivande statistiken av våra modeller för samtliga variabler 

exklusive dummyvariabeln för land som redovisas senare i tabell 5. Den beskrivande 

statistiken redogör för medelvärdet, standardavvikelsen, medianen samt kvartiler. Det 

redogörs även för antal observerade företag (N) vilka är 569st industriföretag under en 

tioårsperiod, som totalt ger oss ett totalt antal observationer på 5690st. Detta är det 

första steget för att undersöka sambandet mellan CSR och investeringar i innovation.  

 
Tabell 4. Beskrivande statistik 2018. 

 

ESG= ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna 

miljö, social och bolagsstyrning. SOC= Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den 

sociala dimensionen. ENV= Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionen för miljö. GOV= Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionen bolagsstyrning. FoU= Forskning- och utvecklingsutgifter dividerat med intäkter. Storlek= 

Storleken på företaget är logaritmen av nettoförsäljningen. Risk= mäts genom Beta. ROA= Nettoinkomst 

dividerat med totala tillgångar. Skuldsättningsgrad= Skulder dividerat med eget kapital. Rörelsekapital= 

Omsättningstillgångar substraherat med kortfristiga skulder. 

 

Vi har studerat datamaterialets minimum- och maximumvärden för att kontrollera för 

eventuella extremvärden som kan göra resultatet missvisande, eftersom dessa värden 

kan vara värden som inte är verkliga (De Veaux et al., 2016). Medelvärdet för CSR, 

N Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum Q1 Median Q3
ESG 569 59,0112 17,3153 5,87 97,65 46,8375 60,585 72,3225
SOC 569 74,3020 26,5020 8,48 95,48 63,8175 88,14 93,18
ENV 569 69,3309 26,9023 3,8 97,76 52 80,51 91,11
GOV 569 51,4194 33,6145 1,16 98,25 13,9575 59,45 83,2725
FoU 569 0,0507 0,0704 0 1,39 0,01 0,03 0,06
Storlek 569 6,7037 0,5701 4,6995 8,5586 6,3099 6,6515 7,0797
Risk 569 0,9621 0,6101 -1,05 3,58 0,58 1 1,35
ROA 569 5,8919 6,2647 -26,8 35,88 2,67 5,47 8,95
Skuldsättningsgrad 569 22,1087 14,0090 0 76,99 12,1075 21,395 31,1125
Rörelsekapital 569 64439276,3761 144808293,2 -668556000 1101000000 494563 2577678,5 68045250
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mätt som ESG, är 59,0112 med en standardavvikelse på 17,3153. Mellan de olika 

dimensionerna av CSR visar resultatet ett högre medelvärde inom CSR-dimensionerna 

miljö och social jämfört med dimensionen för bolagsstyrning. Detta kan indikera att 

företag engagerar sig mer i CSR-aktiviteter som syftar till att gynna miljön och 

människor än de CSR-aktiviteter som är relaterade till bolagsstyrning. Medelvärdet för 

investeringar i innovation, mätt i FoU-utgifter i miljoner dividerat med intäkter, är 

0,0507 och har en standardavvikelse på 0,0704. 

4.1.1 Fördelning per land 

I tabell 5 redovisas den beskrivande statistiken för studiens 23 länder som tydliggör hur 

många företag som varje land representerar i vårt urval. Tabellen visar även 

medelvärdet och standardavvikelsen för varje land och samtliga variabler. USA och 

Japan visar sig vara de länder som representerar de flesta företagen i vårt urval med hela 

63,2%, vilket visar på en överlägsen majoritet. I fallande ordning följer Storbritannien 

på 8,6% och Tyskland på 5%. Länder vars företag hade lägst andel i urvalet på 0,1% är 

Singapore och Brasilien. 

 

Det högsta ESG-värdet har Italien på 76,542 poäng och den lägsta poängen har 

Hongkong på 39,724. Inom de olika dimensionerna finner vi Brasilien med det högst 

värdet inom både SOC (92,143) och ENV (94,909), dock måste hänsyn även tas till att 

urvalet i Brasilien endast utgörs utav ett företag. I tur följer Italien med en poäng på 

91,164 inom SOC och 92,870 inom ENV. Högsta poängen inom GOV innehas istället 

utav Kanada på 88,921. Högsta värdet på FoU innehas i sin tur av USA på 0,0686 och 

det lägsta värdet innehas av Turkiet på 0,0055. 
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Tabell 5. Fördelning av länder 

 

ESG= ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna 

miljö, social och bolagsstyrning. SOC= Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den 

sociala dimensionen. ENV= Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionen för miljö. GOV= Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionen bolagsstyrning. FoU= Forskning- och utvecklingsutgifter dividerat med intäkter. Storlek= 

Storleken på företaget är logaritmen av nettoförsäljningen. Risk= mäts genom Beta. ROA= Nettoinkomst 

dividerat med totala tillgångar. Skuldsättningsgrad= Skulder dividerat med eget kapital. Rörelsekapital= 

Omsättningstillgångar substraherat med kortfristiga skulder.  

 

4.2 Korrelationsanalys 
Som tidigare förklarat syftar korrelationsanalysen på att testa korrelationen mellan de 

beroende och oberoende variablerna vars samband vi undersöker. Nedan presenteras 

korrelationsmatrisen i tabell 6 som redogör för korrelationen mellan de olika variablerna 

i studien. 

 

Land N (%) ESG SOC ENV GOV FoU Storlek Risk ROA
Skuldsätt-
ningsgrad Rörelsekapital

Antal företag 
(Andel %)

Medelvärde 
(Standard-
avvikelse)

Medelvärde 
(Standard-
avvikelse)

Medelvärde 
(Standard-
avvikelse)

Medelvärde 
(Standard-
avvikelse)

Medelvärde 
(Standard-
avvikelse)

Medelvärde                    
(Standard-
avvikelse)

Medelvärde 
(Standard-
avvikelse)

Medelvärde 
(Standard-
avvikelse)

Medelvärde 
(Standard-
avvikelse)

Medelvärde 
(Standardavvikelse)

AT 2 (0,4%)
59,3775 
(5,4863)

78,9645 
(15,6790)

75,4875 
(14,6331)

58,1415 
(16,9285)

0,0085 
(0,0075)

6,5377 
(0,1825)

0,909 
(0,3668)

2,734 
(2,9957)

23,629 
(12,2118)

574037,4 
(212226,348)

AU 6 (1%) 
64,485 
(14,6821)

67,756 
(15,2524)

70,01633 
(25,5073)

82,0348 
(14,8743)

0,03867 
(0,0262)

6,5282 
(0,5424)

0,879 
(0,4584)

9,8745 
(9,1269)

26,0963 
(12,4469)

1757947,4833 
(3192207,796)

BE 7 (1,2%)
58,9881 
(10,2837)

82,9194 
(14,5316)

80,4821 
(14,2273)

63,3879  
(17,0435)

0,0657 
(0,0813)

6,7062 
(0,4671)

0,837 
(0,4126)

4,5034 
(3,8221)

22,6091 
(12,4420)

54213,6286 
(2770307,959)

BR 1 (0,1%)
69,113 
(8,6444)

92,143   
(1,6282)

94,909 
(2,3483)

30,009 
(12,7862)

0,029   
(0,0057)

7,9364 
(0,0721)

2,133 
(0,7495)

4,284 
(5,3310)

35,81    
(12,0191)

46025934,3 
(21481304,940)

CA 7 (1,2%)
60,5211 
(12,5325)

65,9957 
(30,8877)

68,6576 
(30,2733)

88,0215 
(8,2476)

0,0507 
(0,0526)

6,4497 
(0,6956)

1,5264 
(1,1137)

3,4328 
(9,7356)

19,5955 
(13,0458)

1407514,4730 
(1725124,938)

CH 20 (3,5%)
60,7933 
(17,7016)

74,8402 
(24,4556)

76,7751 
(23,7857)

57,2133 
(25,0652)

0,0537 
(0,0622)

6,6495 
(0,6111)

0,6162 
(0,3946)

8,7644 
(7,0932)

19,7651 
(12,8837)

2341655,5311 
(3920848,712)

DE 29 (5%)
65,4148 
(16,9061)

79,1851 
(24,5252)

77,8105 
(22,9044)

43,6993 
(21,9475)

0,0420 
(0,04140)

6,9297 
(0,5840)

0,8903 
(0,5418)

5,1808 
(4,6600)

23,4490 
(12,8476)

2198211,8322 
(3473256,339)

DK 8 (1,4%)
58,8910 
(12,4724)

59,8231 
(21,0784)

81,3953 
(20,4521)

77,0848 
(20,4919)

0,04591 
(0,04961)

6,3669 
(0,4517)

0,9286 
(0,3967)

9,8463 
(10,8375)

13,5644 
(9,4650)

2097672,6136 
(6668872,136)

ES 3 (0,5%)
60,5147 
(12,7097)

79,0532 
(15,9451)

86,875 
(11,1074)

40,5005 
(25,5934)

0,005   
(0,0089)

6,5543 
(0,1903)

0,0340 
(0,5504) 3,34 (4,0293)

29,7266 
(15,7535)

253888,8684 
(1469252,440)

FI 10 (1,7%)
61,3152 
(12,3015)

85,1787 
(13,0619)

80,4703 
(17,4067)

67,2508 
(19,0230)

0,0387 
(0,0491)

6,5863 
(0,4196)

0,8937 
(0,5062)

7,2977 
(7,6866)

21,3677 
(11,4663)

1330700,01 
(2241521,022)

FR 22 (3,8%)
65,6544 
(14,1430)

88,821   
(9,7031)

86,5481 
(12,8313)

66,6965 
(23,4626)

0,0567 
(0,0713)

7,0005 
(0,56189)

0,9500 
(0,441)

4,8288 
(3,8455)

21,6556 
(11,3820)

1788436,4045 
(4306601,670)

GB 49 (8,6%)
60,0708 
(15,0508)

72,8787 
(22,6301)

74,5118 
(20,2082)

78,8574 
(14,3382)

0,0517 
(0,0797)

6,4340 
(0,7644)

1,0413 
(0,6767)

8,3917 
(7,4865)

21,3333 
(12,5074)

1063366,7480 
(3492662,660)

HK 5 (0,8%)
39,7249 
(15,9913)

39,5345 
(28,3476)

46,7618 
(28,9734)

48,6757 
(21,9712)

0,0351 
(0,0247)

6,6954 
(0,4514)

0,5904  
(0,3453)

8,3684 
(7,7068)

15,9557 
(10,8292)

20264087,6327 
(24302338,283)

IE 4 (0,7%)
49,647 
(12,6097)

66,3755 
(20,9462)

46,7195 
(25,9889)

76,653 
(16,4176)

0,0108 
(0,0139)

6,2370 
(0,3691)

0,846 
(0,4769)

6,9398 
(6,6430)

26,7425 
(7,4926)

129848,15 
(217325,082)

IT 4 (0,7%)
76,642 
(11,2284)

91,6125 
(4,6907)

92,8705 
(2,5244)

81,017 
(12,5731)

0,0333 
(0,0492)

7,5163 
(0,4257)

1,0665 
(0,4936)

1,958 
(4,1811)

25,938    
(6,9762)

2578750 
(6050929,269)

JP 197 (34,6%)
55,2290 
(17,9476)

75,7021 
(26,8314)

62,6593 
(30,0458)

12,51800 
(10,8589)

0,0395 
(0,0869)

6,6841 
(0,4783)

0,9177 
(0,5007)

3,5810 
(4,2712)

19,0561 
(14,5647)

189234684,3749  
(221665169,645)

NL 10 (1,7%)
68,2167 
(15,3789)

86,5897 
(11,7840)

83,5497 
(16,4675)

67,4861 
(18,4248)

0,04808 
(0,0513)

6,9134 
(0,7459)

1,0245 
(0,4440)

5,2683 
(6,2174)

22,6399  
(10,7561)

1993808,1010 
(4172709,251)

NO 5 (0,8%)
60,5134 
(20,3538) 

73,6474 
(26,7389)

72,7004 
(28,5218)

62,9758 
(17,0975)

0,0356 
(0,0484)

6,5830 
(0,9087)

1,1572 
(0,6658)

4,9212 
(7,7548)

19,4892 
(10,8688)

15643471 
(23229727,081)

SE 12 (2,1%)
66,494 
(11,9101)

87,6967 
(12,9483)

85,8734 
(14,3353)

60,2192 
(18,0332)

0,0405 
(0,0372)

6,7735 
(0,4261)

1,023 
(0,4737)

7,2055 
(4,514)

25,0317 
(9,4252)

16951036,6583 
(25418591,204)

SG 1 (0,1%)
48,617 
(7,9916)

82,573    
(9,354)

70,852 
(13,5971)

66,496 
(22,3774)

0,017  
(0,0048)

6,5633 
(0,0754)

0,495 
(0,1739) 7,41 (0,7578)

15,962    
(2,8864)

1260937,7 
(385070,289)

TR 2 (0,4%)
53,563 
(14,31303)

81,002 
(19,8005)

66,8   
(18,9457)

31,538 
(20,6340)

0,0055 
(0,0069)

6,5478 
(0,1196)

0,0045 
(0,00510)

11,662 
(3,0899)

33,0215 
(9,9889)

627088,8 
(373499,896)

US 163 (28,6%)
59,7113 
(17,7346)

67,8936 
(29,9221)

67,0990 
(26,2428)

80,968 
(12,9576)

0,0686 
(0,0804)

6,7611 
(0,5513)

1,0752 
(0,7348)

7,6457 
(6,9056)

26,1348 
(14,8879)

3788016,4351 
(915291,232)

ZA 2 (0,4%)
70,6525 
(7,0296)

79,48    
(7,3960)

83,3765 
(10,5325)

81,3215 
(10,2629)

0,007   
(0,0047)

6,8458 
(0,2573)

1,1565 
(0,4022)

6,9655 
(8,5321)

14,7465 
(6,0378)

25296300 
(21442089,284)

Totalt 569 (100%)
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Tabell 6. Korrelationsmatris 2018. 

 
ESG= ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna 

miljö, social och bolagsstyrning. SOC= Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den 

sociala dimensionen. ENV= Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionen för miljö. GOV= Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionen bolagsstyrning. FoU= Forskning- och utvecklingsutgifter dividerat med intäkter. Storlek= 

Storleken på företaget är logaritmen av nettoförsäljningen. Risk= mäts genom Beta. ROA= Nettoinkomst 

dividerat med totala tillgångar. Skuldsättningsgrad= Skulder dividerat med eget kapital. Rörelsekapital= 

Omsättningstillgångar substraherat med kortfristiga skulder. 

 

I tabell 6 ser vi att korrelationskoefficienten är signifikant mellan studiens alla mått på 

CSR och FoU förutom inom CSR-dimensionen miljö (ENV). Vi ser ett negativt 

samband mellan FoU och SOC med en korrelationskoefficient på -0,107 och ett positivt 

samband mellan FoU och ESG (0,049) samt mellan FoU och GOV (0,147). Enligt den 

tidigare presenterade tabellen 3 av Johannessen, Tufte och Christofferson (2010, 

refererad i Fekjær, 2016) är däremot korrelationskoefficienterna låga och ett samband 

mellan måtten på CSR och investeringar i innovation kan därmed endast anses som 

måttligt. Resultatet tyder däremot på ett signifikant och mycket starkt positivt samband 

mellan ESG och Storlek (0,548), samt ett visst positivt samband mellan GOV och ROA 

(0,246). Mellan Rörelsekapital och GOV visas däremot ett relativt starkt negativt 

samband med en korrelationskoefficient på -0,450. 

 

4.3 Kontroll av felkällor 
För att studien ska kunna redovisa ett mer tillförlitligt resultat kontrolleras de två 

felkällor som tidigare har redogjorts. För att kontrollera för multikollineraritet granskas 

korrelationen mellan studiens oberoende variabler i ovan korrelationsmatris. I tabell 7 

ESG SOC ENV GOV FoU Storlek Risk ROA
Skuldsätt-
ningsgrad

Rörelse-
kapital

ESG 1
SOC 0,694** 1
ENV 0,797** 0,770** 1
GOV 0,378** 0,108** 0,314** 1
FoU 0,049**  -0,107** 0,0008 0,147** 1
Storlek 0,548** 0,480** 0,483** 0,159**  -0,174** 1
Risk 0,036** 0,054** 0,0256 0,116** 0,053** 0,028* 1
ROA 0,108** 0,0031 0,095** 0,246** -0,0130 0,0055  -0,149** 1
Skuldsättningsgrad 0,100** 0,145** 0,135** 0,183**  -0,121** 0,166** 0,089**  -0,173** 1
Rörelsekapital 0,075** 0,129** 0,063** -0,450** 0,0021 0,167** -0,0211  -0,092**  -0,187** 1

Tabellen visar samvariation mellan variablerna uttryckt som korrelationskoefficient, **p<0,05 (2-tailed). 
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redogörs inte för någon korrelation som är starkare än 0,8 mellan de oberoende 

variablerna och vi kan därmed inte se någon misstanke för multikollineraritet enligt 

Djurfeldt et al. (2010). Det tyder således inte på att några variabler i vår mätning som 

mäter samma sak. Då denna typ av kontroll i vissa fall inte visar en korrelation trots att 

multikollineraritet föreligger kontrollerar vi även samtliga regressioner i SPSS genom 

testet Collinearity diagnostics. Testet ger oss samma slutsats som ovan då de erhållna 

”VIF-faktorer” inte överstiger 2,5 och ”Tolerans” inte understiger 0,5 så bedöms det 

inte föreligga någon multikollineraritet (Djurfeldt et al., 2010). 

 
Tabell 7. Collinearity diagnostics. 

 
Analysen för den andra felkällan, heteroskedasticitet, har även utförts via SPSS där vi 

granskat residualernas fördelning. Resultatet i SPSS visade på en approximativ 

normalfördelning av residualerna vilket ger en indikation om att heteroskedasticitet inte 

föreligger (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 

4.4 Regressionsanalyser 

Nedan redogörs för studiens regressionsanalyser mellan CSR och innovation, vilka vi 

använder för att besvara studiens syfte och hypoteser. Finns det ett dubbelriktat 

samband mellan CSR och investeringar i innovation inom industriföretag? Tabell 8 

presenterar vilken effekt CSR har på innovation, med hänsyn till de tre dimensionerna, 

och tabell 9 presenterar vilken effekt investeringar i innovation har på CSR, med hänsyn 

till de tre dimensionerna. I fyra av de åtta regressionerna så mäts FoU som en beroende 

variabel och CSR, samt dess tre dimensioner, som oberoende variabler. I resterande fyra 

regressioner så mäts CSR och dess tre dimensioner som en beroende variabel och FoU 

utgör istället den oberoende variabeln. Vi har valt att redovisa för den standardiserade 

koefficienten då den förklarar hur stark effekten är mellan variablerna som gör det 

möjligt för oss att jämföra mellan de olika regressionerna (SPSS-akuten, 2010). 

Variabel VIF Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF

Oberoende 1,612 0,874 1,144 0,671 1,489 0,625 1,600 0,563 1,785 0,874 1,144 0,874 1,144 0,874 1,144

Storlek 1,647 0,796 1,256 0,655 1,526 0,659 1,517 0,744 1,344 0,796 1,256 0,796 1,256 0,796 1,256

Risk 1,588 0,631 1,586 0,631 1,586 0,630 1,587 0,631 1,586 0,631 1,586 0,631 1,586 0,631 1,586

ROA 1,256 0,796 1,256 0,799 1,252 0,796 1,256 0,803 1,246 0,796 1,256 0,796 1,256 0,796 1,256

Skuldsättningsgrad 1,185 0,829 1,206 0,832 1,203 0,836 1,196 0,843 1,186 0,829 1,206 0,829 1,206 0,829 1,206

Rörelsekapital 1,668 0,594 1,683 0,604 1,657 0,597 1,675 0,604 1,656 0,594 1,683 0,594 1,683 0,594 1,683
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4.4.1 Regressionsanalys - CSRs effekt på innovation 

De fyra regressionerna nedan mäter CSRs effekt på innovation, där analys även görs för 

CSRs tre olika dimensioner, och testar därmed hypotes 1.  

 

Hypotes 1: CSR påverkar investeringar i innovation positivt hos industriföretag. 

 
Tabell 8. CSRs effekt på innovation 

 

ESG= ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna 

miljö, social och bolagsstyrning. SOC= Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den 

sociala dimensionen. ENV= Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionen för miljö. GOV= Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionen bolagsstyrning. FoU= Forskning- och utvecklingsutgifter dividerat med intäkter. Storlek= 

Storleken på företaget är logaritmen av nettoförsäljningen. Risk= mäts genom Beta. ROA= Nettoinkomst 

Total CSR:s effekt på innovation Sociala dimensionens effekt på innovation Miljödimensionens effekt på innovation Bolagsstyrningdimensionens effekt på innovation

Variabler
Standardiserad 

koefficient SE
Standardiserad 

koefficient SE
Standardiserad 

koefficient SE
Standardiserad 

koefficient SE

Beroende variabel FoU FoU FoU FoU

Oberoende 0,219*** 0,000 0,035** 0,000 0,143*** 0,000 0,251*** 0,000

Kontrollvariabler

Storlek  -0,327*** 0,002  -0,228*** 0,002  -0,275*** 0,002  -0,251*** 0,002

Risk 0,038** 0,002 0,027* 0,002 0,034** 0,002 0,031** 0,002

ROA  -0,112*** 0,000  -0,098*** 0,000  -0,107*** 0,000  -0,094*** 0,000

Skuldsättningsgrad  -0,143*** 0,000  -0,142*** 0,000  -0,150*** 0,000  -0,142*** 0,000

Rörelsekapital 0,134*** 0,000 0,153*** 0,000 0,138*** 0,000 0,151*** 0,000

Land dummyvariabel

AT -0,022 0,015 -0,016 0,015  -0,022* 0,015  -0,037*** 0,015

AU 0,014 0,009 0,031** 0,009 0,024* 0,009  -0,024* 0,010

BE 0,063*** 0,008 0,068*** 0,008 0,058*** 0,008 0,028** 0,009

BR 0,026** 0,021 0,025** 0,021 0,023* 0,021 0,022* 0,021

CA 0,010 0,008 0,027** 0,008 0,017 0,008  -0,038** 0,010

CH 0,075*** 0,005 0,091*** 0,005 0,075*** 0,005 0,027* 0,006

DE 0,066*** 0,004 0,088*** 0,004 0,072*** 0,004 0,038** 0,005

DK 0,003 0,007 0,016 0,008 0,002 0,008  -0,029** 0,008

ES  -0,025* 0,011 -0,017 0,011  -0,028** 0,011  -0,034*** 0,011

FI 0,016 0,007 0,028** 0,007 0,015 0,007  -0,025* 0,008

FR 0,099*** 0,005 0,114*** 0,005 0,095*** 0,005 0,041** 0,006

GB 0,068*** 0,004 0,101*** 0,004 0,074*** 0,004  -0,042* 0,006

HK 0,029** 0,010 0,020 0,011 0,021* 0,011 -0,010 0,011

IE  -0,023* 0,010 -0,021 0,011 -0,018 0,011  -0,063*** 0,011

IT 0,027** 0,011 0,038*** 0,011 0,030** 0,011 0,000 0,011

NL 0,042*** 0,007 0,059*** 0,007 0,047*** 0,007 0,008 0,008

NO -0,001 0,009 0,009 0,010 0,002 0,010  -0,027** 0,010

SE 0,029** 0,006 0,047*** 0,006 0,031** 0,006 -0,002 0,007

SG -0,003 0,021 -0,006 0,021 -0,008 0,021  -0,022* 0,021

TR -0,001 0,015 -0,002 0,015 -0,003 0,015 -0,011 0,015

US 0,338*** 0,003 0,368*** 0,003 0,352*** 0,003 0,132*** 0,005

ZA  -0,024** 0,015 -0,014 0,015 -0,020 0,015  -0,044*** 0,015

R² 15,60% 12,70% 13,90% 13,70%

Ajd.R² 15,00% 12,10% 13,30% 13,10%

F 28,194 22,210 24,648 24,209

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000

N 569 569 569 569
*** Signifikant på nivån 0.01. ** Signifikant på nivån 0.05. * Signifikant på nivån 0,1. SE = Standard Error
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dividerat med totala tillgångar. Skuldsättningsgrad= Skulder dividerat med eget kapital. Rörelsekapital= 

Omsättningstillgångar substraherat med kortfristiga skulder. Landtillhörigheten Österrike, Australien, 

Belgien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, 

Hongkong, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Sverige, Singapore, Turkiet, USA, Sydafrika är 

dummyvariabler som visar förklaringsgraden i relation till Japan. 
 

Samtliga regressionsmodeller har en signifikansnivå på p < 0.01 och en förklaringsgrad 

(R2) mellan 12,70 procent och 15,60 procent som förklarar hur väl våra modeller 

förklarar variationen. Det erhållna resultaten tyder på att CSR påverkar investeringar i 

innovation positivt då variabeln för total CSR (ESG) har en standardiserad koefficient 

på 0,219 med en signifikansnivå på p < 0,01. Därmed erhålls stöd för hypotes 1, att 

CSR påverkar investeringar i innovation positivt inom industriföretag. Resultatet visar 

vidare att den starkaste effekten som CSR har på investeringar i innovation utgörs av 

CSR-dimensionen bolagsstyrning (GOV) som har en standardiserad koefficient på 

0,251 med en signifikansnivå på p < 0,01. 

 

Regressionsmodellernas kontrollvariabler visar sig även ha en effekt på investeringar i 

innovation där alla kontrollvariabler utom Risk visar sig har en signifikansnivå på p < 

0,01 i samtliga regressioner. Risk har istället en signifikant nivå på p < 0,5 inom social 

(SOC) och p < 0,1 inom miljö (ENV). Kontrollvariablerna Storlek, ROA och 

Skuldsättningsgrad visar sig alla ha en negativ effekt på innovation. I ovannämnd 

ordning har de negativa kontrollvariablerna i regressionerna för total CSR följande 

värden på den standardiserade koefficienten; -0,327, -0,112, -0,143. 

De kontrollvariabler som skiljer sig i resultatet visar sig vara variablerna för Risk och 

Rörelsekapital som till skillnad mot för resten av kontrollvariablerna har en positiv 

effekt på investeringar i innovation inom samtliga regressioner (om företaget har en hög 

risknivå så investerar de mer i innovation). Den starkaste standardiserade koefficienten 

för Rörelsekapital återfinns i sin tur inom den sociala dimensionen (SOC) med ett värde 

på 0,153. Modellen har vidare även tagit hänsyn till eventuella skillnader mellan länder 

genom en dummyvariabel för landtillhörigheten. Resultatet visar på signifikanta 

skillnader mellan olika länder där landtillhörigheten för USA visar sig ha den starkaste 

positiva effekten på investeringar i innovation med en standardiserad koefficient på 

0,338 och en signifikantnivå på p < 0,01. Vilket kan betyda att företag i USA investerar 

mer i innovation i jämförelse med andra länder i världen.  
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4.3.2 Regressionsanalys - Innovations effekt på CSR 

De fyra regressionerna nedan mäter innovations effekt på CSR, där analys även görs för 

CSRs tre olika dimensioner, och testar därmed hypotes 2. 

 

Hypotes 2: Investeringar i innovation påverkar CSR positivt hos industriföretag. 
Tabell 9. Innovations effekt på CSR 

 

ESG= ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna 

miljö, social och bolagsstyrning. SOC= Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den 

sociala dimensionen. ENV= Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionen för miljö. GOV= Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionen bolagsstyrning. FoU= Forskning- och utvecklingsutgifter dividerat med intäkter. Storlek= 

Storleken på företaget är logaritmen av nettoförsäljningen. Risk= mäts genom Beta. ROA= Nettoinkomst 

dividerat med totala tillgångar. Skuldsättningsgrad= Skulder dividerat med eget kapital. Rörelsekapital= 

Innovations effekt på total CSR Innovations effekt på socialadimensionen Innovations effekt på miljödimensionen Innovations effekt på bolagsstyrningsdimensionen

Variabler
Standardiserad 

koefficient SE
Standardiserad 

koefficient SE
Standardiserad 

koefficient SE
Standardiserad 

koefficient SE

Beroende variabel ESG SOC ENV GOV

Oberoende 0,155*** 2,709 0,027** 4,388 0,102*** 4,268 0,049*** 2,776

Kontrollvariabler

Storlek 0,557*** 0,350 0,470*** 0,568 0,464*** 0,552 0,164*** 0,359

Risk  -0,049*** 0,368 0,023* 0,596  -0,042*** 0,580  -0,013* 0,377

ROA 0,093*** 0,032 0,066*** 0,052 0,090*** 0,050 0,001 0,033

Skuldsättningsgrad 0,046*** 0,014 0,115*** 0,023 0,099*** 0,022 0,024*** 0,014

Rörelsekapital 0,063*** 0,000 0,020 0,000 0,095*** 0,000 0,000 0,000

Land dummyvariabel

AT 0,031*** 3,035 0,015 4,915 0,043*** 4,780 0,083*** 3,110

AU 0,066*** 1,800  - 0,028** 2,915 0,038*** 2,835 0,214*** 1,845

BE 0,02 1,665 0,025** 2,697 0,075*** 2,623 0,163*** 1,706

BR -0,0131 4,320  -0,025** 6,996 0,010 6,804 0,007 4,427

CA 0,068*** 1,675  -0,022** 2,713 0,062*** 2,639 0,256*** 1,717

CH 0,056*** 1,040 -0,008 1,684 0,103*** 1,638 0,248*** 1,066

DE 0,084*** 0,897  -0,024* 1,453 0,092*** 1,413 0,188*** 0,919

DK 0,067*** 1,527 0,060*** 2,473 0,106*** 2,406 0,184*** 1,565

ES 0,040*** 2,247 0,018 3,638 0,086*** 3,539 0,070*** 2,302

FI 0,060*** 1,413 0,052*** 2,288 0,103*** 2,225 0,217*** 1,448

FR 0,059*** 1,017 0,040*** 1,647 0,132*** 1,602 0,290*** 1,042

GB 0,138*** 0,762 0,011 1,234 0,184*** 1,200 0,564*** 0,781

HK  -0,064*** 2,170  -0,106*** 3,514  -0,036*** 3,418 0,102*** 2,223

IE 0,014 2,174 -0,004 3,520 -0,015 3,424 0,170*** 2,228

IT 0,044*** 2,194 -0,009 3,554 0,046*** 3,457 0,150*** 2,249

NL 0,072*** 1,424 0,024** 2,306 0,084*** 2,243 0,203*** 1,459

NO 0,046*** 1,946 0,001 3,151 0,054*** 3,065 0,144*** 1,994

SE 0,081*** 1,302 0,044*** 2,109 0,116*** 2,052 0,199*** 1,335

SG -0,009 4,276 0,016 6,926 0,020** 6,736 0,069*** 4,382

TR -0,003 3,070 0,011 4,971 0,009 4,835 0,034*** 3,145

US 0,051*** 0,582  -0,209*** 0,942 0,032** 0,916 0,894*** 0,596

ZA 0,050*** 3,039 0,002 4,922 0,046*** 4,787 0,120*** 3,114

R² 40,10% 32,90% 38,40% 83,30%

Ajd.R² 39,70% 32,50% 38,00% 83,20%

F 102,107 74,975 95,299 762,292

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000

N 569 569 569 569

*** Signifikant på nivån 0.01. ** Signifikant på nivån 0.05. * Signifikant på nivån 0.1. SE = Standard Error
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Omsättningstillgångar substraherat med kortfristiga skulder. Landtillhörigheten Österrike, Australien, 

Belgien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, 

Hongkong, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Sverige, Singapore, Turkiet, USA, Sydafrika är 

dummyvariabler som visar förklaringsgraden i relation till Japan. 

 

Samtliga regressionsmodeller har en signifikansnivå på p < 0.01 och en förklaringsgrad 

(R2) mellan 32,90 procent och 83,30 procent som förklarar hur väl våra modeller 

förklarar variationen. Det erhållna resultatet tyder på att investeringar i innovation 

påverkar CSR positivt då den standardiserade koefficienten är 0,155. Därmed erhålls 

stöd för hypotes 2, att investeringar i innovation påverkar CSR positivt hos 

industriföretag.  

 

Resultatet visar vidare att den starkaste effekten som investeringar i innovation har på 

CSR inom de olika dimensionerna återfinns i CSR-dimensionen miljö (ENV), som har 

en standardiserad koefficient på 0,102 med en signifikansnivå på p < 0,01. 

Kontrollvariabeln för Storlek har i samtliga regressioner en positiv effekt på CSR med 

en signifikant nivå på p < 0,01, vilket kan betyda att ju större ett företag är desto mer 

arbetar de med CSR. Risk, som även är en kontrollvariabel, har en negativ effekt på 

CSR i tre av fyra regressioner med en signifikant nivå på p < 0,01. Den regression som 

Risk har en positiv effekt på CSR är inom den sociala CSR-dimensionen (SOC) men 

där är signifikantnivån endast p < 0,1, vilket är en nivå som inte alltid accepteras. Om 

nivån accepteras så kan detta hänga ihop med att när ett företag har en hög risknivå så 

arbetar de mer med den sociala CSR-dimensionen för att hålla en god relation med 

samhället och kompensera för den höga risken som i övrigt finns i företaget. 

Kontrollvariabeln för finansiell prestation (ROA) har i de fyra regressionsmodellerna en 

positiv effekt på CSR med en signifikantnivå på p < 0,01 i alla regressioner förutom i 

CSR-dimensionen bolagsstyrning (GOV), där finns ingen signifikans. 

Kontrollvariablerna Skuldsättningsgrad och Rörelsekapital har även i samtliga 

regressioner en positiv effekt på CSR och en signifikansnivå på p < 0,01 i alla utom för 

Rörelsekapital i CSR-dimensionerna social och bolagsstyrning, där finns ingen 

signifikans. 

 

Sambandet mellan CSR och landtillhörigheten visar även i dessa regressioner på 

signifikanta skillnader mellan olika länder. Resultatet visar i regressionen för total CSR 
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att landtillhörigheten för Storbritannien har den starkaste positiva effekten på CSR med 

en signifikansnivå på p < 0,01, vilket tyder på att företag i Storbritannien arbetar mer 

med CSR än andra länder. Om vi vidare kollar på de olika dimensionerna så utmärks 

landtillhörigheten för USA i dimensionen bolagsstyrning där resultatet tyder på att 

företag i USA arbetar mer inom denna dimension i jämförelse med andra länder då vi 

finner en positiv effekt på 0,894 med en signifikansnivå på 0,01. 
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5. Resultatdiskussion 
 

I studiens femte kapitel kommer resultatet av sambandet mellan CSR och innovation att 

diskuteras utifrån studiens två hypoteser. Resultatet kommer dels att hänföras till de 

belysta teorierna, den befintliga forskningen samt till andra resonemang som tyckts 

vara intressanta. Detta kapitel ämnar besvara studiens syfte. 

 
 

 
Figur 8. Resultatet av positiva relationer mellan CSR och FoU. Egen figur. 

 

Resultatet av denna studie indikerar ett dubbelriktat samband mellan CSR och 

innovation, dvs. ett resultat som talar för att CSR och innovation både kan förklaras 

genom att CSR kan påverka investeringar i innovation (Bansal, 2002; Bouquet & 

Deutsch, 2008; Husted & Allen, 2007; Martinez-Conesa et al., 2017) och investeringar i 

innovation kan påverka CSR (Padgett & Galan, 2010), vilket illustreras i figur 8. Det 

positiva resultatet som studien erhållit antyder på en positiv spiral som är i enlighet med 

tidigare forskares resonemang om att CSR och innovation blir starkare tillsammans 

(MacGregor & Fontrodona, 2008; Teece et al., 1997), eftersom de anses komplettera 

varandra och kan skapa konkurrensfördelar. Till skillnad mot vår studies positiva 

resultat fann Gallego-Álvarez et al. (2011) ett negativt dubbelriktat samband mellan 

CSR och innovation. Författarna inkluderade däremot samtliga branscher i sitt urval 

vilket kan stärka tesen att CSR-arbeten ser olika ut inom olika branscher (Hallbritter & 

Dorfleitner, 2015), vilket innebär att en kombination av CSR och innovation inte skapar 

lika värde i alla branscher. Med förutsättning att det resonemanget stämmer finns en risk 

att Gallego-Álvarez et al. (2011) negativa resultat inte representerar verkligheten för 
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vissa branscher. Vår studie som visat ett positivt dubbelriktat samband hos just 

industriföretag antyder att CSR och innovation skapar en synergi som styrker 

resonemanget att CSR och innovation bör ses som en värdefull kombination hos just 

industriföretag. 

 

Denna studie redovisar även ett resultat som tyder på att varje dimension har positiva 

och dubbelriktade samband med investeringar i innovation, vilket illustreras i tabell 8. 

Dimensionerna har dock visat på olika starka samband med innovation vilket är i 

enlighet med de tidigare studierna som visat att de olika dimensionerna av CSR kan 

påverka företag i olika omfattning beroende på bransch (Feng et al., 2017; Martínez-

Ferrero & Frías-Aceituno, 2015). Eftersom innovation visat sig vara en medlande 

variabel i tidigare studier mellan CSR och lönsamhet (Surroca et al, 2010) menar vi att 

enskilda dimensioner av CSR kan förväntas påverka innovation, och därav 

lönsamheten, i olika omfattning. Vi kommer därför diskutera studiens resultat utifrån 

både total CSR och dess dimensioner.  

 

5.1 CSRs effekt på innovation 

Att total CSR visar en positiv effekt på investeringar i innovation är i linje med den 

tidigare forskningen (Surroca et al., 2010) som fann att CSR gynnar investeringar i 

innovation som i sin tur bidrar till lönsamhet. Hypotes 1 bygger på resource-based view 

(RBV) som påstår att kombinerade resurser skapar konkurrensfördelar och därav 

lönsamhet (Grant, 1991). För att industriföretagens CSR-arbete ska ge långsiktiga 

konkurrensfördelar tyder vårt resultat på att företag även ägnar sig åt innovation, 

eftersom en kombination av CSR och innovation skapar unika och svårkopierade 

produkter eller processer som i sin tur bidrar med konkurrensfördelar och lönsamhet.  

 

Resonemanget leder oss till begreppet eco-innovation som har utvecklats för att 

motivera företag att förbättra deras konkurrenskraft genom att ta ansvar för människa 

och miljö (Europakommissionen, 2018). Begreppet kan förklaras som en kombination 

av CSR och innovation som enligt Doran och Ryan (2012) efterfrågas alltmer av 

företagens intressenter och möjliggör således differentiering. Företag som är innovativa 

befinner sig enligt Porter (1979) på marknader med höga inträdeshinder eftersom 

innovation bidrar med produktdifferentiering, vilket gör det svårare för andra företag att 
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efterlikna och få lika mycket marknadsandelar. Samtidigt kan företag som tar ett socialt 

ansvar även differentiera sig med hjälp av innovation och på så vis erhålla unika 

konkurrensfördelar gentemot andra företag och minska sin miljöpåverkan samt förbättra 

CSR-arbetet genom att innovation bidrar till effektivare processer och minskat avfall. 

Dessa konkurrensfördelar leder i sin tur enligt RBV (Grant, 1991) och tidigare 

forskning (Surocca et al, 2010) till lönsamhet, som är den mest betydelsefulla faktorn 

för företagets framtid då det avgör dess fortlevnad (Branco & Rodrigues, 2008). CSRs 

positiva effekt på innovation kan vara en förklaring till att företag som arbetar med CSR 

inkluderar innovation för att erhålla konkurrensfördelar. 

 

Den positiva effekt som resultatet visar kan därmed kopplas till ovanstående 

resonemang samt RBV, som är den teori som hävdar ett positivt samband. 

Industriföretag ser investeringar i innovation som en CSR-strategi och därmed kan 

investeringar i CSR även innebära investeringar i innovation, vilket kan förklara att 

CSR påverkar investeringar i innovation.  Studiens resultat tyder därmed på att 

industriföretag tycks förstå att CSR blir som mest lönsamt när de inkluderar innovation i 

arbetet med CSR. Resultatet kan vidare förklaras utifrån CSRs olika dimensioner, vilka 

fördjupar diskussionen om CSRs effekt på investeringar i innovation. 

 

CSR-dimensionen miljö som innefattar utvecklingen av miljövänliga produkter, 

produktinnovation, investeringar i miljöinitiativ, vattenföroreningar, utsläpp och 

klimatförändringar (Thomson Reuters, 2018) har en positiv effekt på investeringar i 

innovation enligt vårt resultat. Detta är i enlighet med den tidigare teorin angående att 

företag ofta ökar sin innovation för att kunna minska sin miljöpåverkan (Bansal, 2002). 

Exempelvis kan investeringar i innovation syfta till att utveckla mer effektiva- och 

mindre resurskrävande processer (Feng et al, 2017) och implementera nya miljövänliga 

lösningar eller andra metoder som innebär ett hållbart utfall. Resultatet i föreliggande 

studie tyder på att ett större engagemang i miljöfrågor leder till mer investeringar i 

innovation hos industriföretag, vilket kan vara ett bevis för tidigare forskares 

resonemang att företagens CSR-arbete faktiskt gynnas av att inkludera 

innovationsprocesserna (McWilliams & Siegel, 2000). Det innebär att de tillsammans 

blir starkare och skapar en komplexitet som gör att konkurrenterna får svårt att uppfatta 

och replikera företagets konkurrensfördelar (Teece et al., 1997). En diskussion kan föras 
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utifrån RBV då forskare menar att företag som tillämpar CSR vill tillhandahålla 

konkurrensfördelar och ju större engagemang ett företag har inom CSR desto mer 

konkurrensfördelar erhålls (Husted & Allen, 2007) eftersom hållbarhet värdesätts högt 

av samhället. Inom miljödimensionen innebär detta en strävan att minska den 

miljöpåverkan som företaget har både i sina processer men även i sina slutprodukter, 

vilket kan göras effektivt genom att inkludera innovation menar McWilliams och Siegel 

(2000). 

 

Många företag, som innehar tillräckligt med kapital eller andra resurser, kan å ena sidan 

införskaffa sig tekniker eller inventarier för att exempelvis minska sitt utsläpp, detta 

skulle troligen öka företagens CSR men innovation skulle förbli densamma. Å andra 

sidan går de då miste om extra konkurrensfördelar (McWilliams & Siegel, 2000) 

eftersom en införskaffad lösning som finns på marknaden likaväl kan köpas av 

konkurrenterna (Volpi, 2017). Det kan också uppstå fall när den efterfrågade lösningen 

inte finns på marknaden, vilket kan framkalla incitament hos företagen att se över 

utvecklingen av egna eco-innovationer. I en sann verklighet kommer företag att se 

möjligheter att införskaffa sig tillgängliga lösningar till miljöproblem, men det finns 

även situationer då de interna processerna sätts på prövning, vilka gynnar företagen i 

form av konkurrensfördelar. Den positiva effekt i vår studie kan förklaras genom att 

arbetet inom miljödimensionen görs genom att effektivisera processer vilket även 

innebär investeringar i innovation.  

 

Den sociala dimensionen inom CSR innefattar engagemang som främst handlar om 

donationer, arbetsvillkor, utbildning och mänskliga rättigheter (Thomson Reuters, 

2018). Den sociala dimensionen har en positiv effekt på innovation, men dock en 

svagare effekt än de andra dimensionerna. Utifrån den sociala dimensionens ovan 

nämnda aktiviteter, vilka uppskattas av intressenterna, anser vi att dimensionen till stor 

del handlar om att skapa bra rykten. Genom att industriföretag visar att de bryr sig om 

de anställdas arbetsförhållande, om mänskliga rättigheter, att utbilda personal och om 

samhället i stort, så resonerar vi att företaget erhåller ett positivt rykte hos de anställda 

som påverkar deras arbete och motivation positivt (Branco & Rodrigues, 2008). Vilket 

är av stor vikt inom industriföretag vars arbetsintensitet är hög enligt Feng et al. (2017). 

Enligt Branco och Rodrigues (2006) leder detta till ökad motivation och följaktligen en 
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innovationsfrämjande anda inom företag som i sin tur bidrar till utvecklingen av 

immateriella tillgångar, såsom innovation. En ökad motivation kan enligt Chang, Lee, 

Wei & Huang (2017) leda till ökad innovationsförmåga eftersom arbetsmotivationer 

skapar inflytande på kreativitet och egna idéer som de anställda förmedlar till sin 

överordnade ledning som stöder innovation. 

 

Ett annat möjligt bidrag till en ökad innovationsfrämjande anda är personalens 

identifiering med företagets mål och visioner. Vi har tidigare beskrivit att anställda är en 

del av företagens intressenter som överlag har krav på företagens hållbarhetsinitiativ 

(Freeman, 2007; Rexhepi, Kurtishi & Bexheti, 2013). Vilket således kan innebära att 

anställda ser vikten av att sitt företag även tar ett socialt ansvarstagande eftersom de 

tenderar att identifiera sig med företaget (Mory, Wirtz, & Göttel, 2016). De arbetar då 

för att de känner ett intresse och engagemang för sitt jobb och sitt företag. Om företaget 

har låg CSR-profil tenderar identifikationen hos de anställda att vara låg och 

motivationen att arbeta drivs således hellre av pengar och egen vinning än för företagets 

status (Cerasoli, Nicklin & Ford, 2014), vilket i sin tur betyder mindre 

innovationsbenägenhet. Detta talar således för att resultatet i föreliggande studie tyder 

på att det positiva sambandet kan förklaras av att de anställda upprätthåller en hyffsat 

god arbetsmotivation. 

 

Sambandet är däremot inte starkt vilket vi anser kan förklaras genom att den sociala 

dimensionen inom CSR, utöver de anställda, handlar mycket om donationer och 

välgörenhet (Thomson Reuters, 2018) och har således inte en naturlig koppling till 

innovation genom företagets interna processer likt de andra två dimensionerna. 

Miljödimensionen kan enligt Feng et al. (2017) handla om att anta processer och 

metoder som är mer effektiva för att generera färre föroreningar. 

Bolagsstyrningsdimensionen handlar enligt Gill (2008) om företagets mål och visioner 

som speglar dess interna strategier i form av bland annat CSR-kommittéer och CSR-

rapportering (Thomson Reuters, 2018). Detta kan förklaras som att både 

miljödimensionen och bolagsstyrningsdimensionen visar sig internt påverka företagets 

organisation, medan den sociala dimensionen även handlar om engagemang som 

påverkar externa parter. Vilket kan förklara den svaga effekten som den sociala 

dimensionen har på innovation. Jo och Harjoto (2011) konstaterade att CSR-aktiviteter 
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som leder till att de interna fördelarna i företaget ökar företagets värde mer än de CSR-

aktiviteter som anses skapa externa fördelar, vilket även kan tänkas förklara vårt svaga 

resultat. RBV uppmärksammar vikten av interna resurser och kompetenser i skapandet 

av immateriella tillgångar, som leder till långsiktig konkurrenskraft (Russo & Fouts, 

1997). I enlighet med denna teori kan det förklaras som att den sociala dimensionen inte 

utgör de interna resurserna i lika stor omfattning som miljö- och 

bolagsstyrningsdimensionen gör hos industriföretag. 

 

Bolagsstyrning innefattar bland annat aktieägarnas rättigheter, implementering av 

visioner och strategier, CSR-kommittéer och CSR-rapportering (Thomson Reuters, 

2018). Aktieägarna är det betydande fokus inom denna dimension där ovan nämnda 

aktiviteter är en del av de system och processer ett företag har, som säkerställer att 

ledningen agerar i aktieägarnas intressen (Marom, 2006). Aktieägarnas intressen 

innefattar bland annat ett företags arbete med CSR men de kräver även att företag når 

lönsamhet (McWilliams & Siegel, 2001). Strategier är inkluderat i 

bolagsstyrningsdimensionen och ses som en viktig aspekt enligt Gill (2008) eftersom 

strategierna utgör aktieägarnas uppfattningar och beteenden gentemot företaget. Vi har 

utifrån tidigare litteratur poängterat att CSR och innovation samverkar eftersom de båda 

är strategier (Amit & Schoemaker, 1993; Barney, 1991; Dierickx & Cool, 1989). 

Resultatet i vår studie tyder på att ett CSR-arbete inom dimensionen bolagsstyrning 

även leder till ökade investeringar i innovation, vilket mer specifikt även kan tyda på att 

företagen i vårt urval har strategier inom bolagsstyrning såsom att möta aktieägarnas 

intressen, vilket av den anledningen bidrar till att innovation främjas i kombination med 

deras efterfrågan. 

 

Innovation kan vara ett sätt för företagen att förbättra sina strategier och effektivisera 

sina processer för att minska miljöpåverkan och samtidigt bringa lönsamhet, något som 

anses vara i aktieägarnas intresse (Marom, 2006). Således menar vi att en förklaring till 

resultatets positiva samband kan vara att företag som arbetar inom 

bolagsstyrningsdimensionen även investerar mer i innovation eftersom det effektiviserar 

CSR-strategierna och därför uppfyller aktieägarnas intressen vad gäller lönsamma CSR-

strategier. Denna kombination av strategier kan i sin tur förklaras ligga till grund för 

företagens satsning på produkter med CSR-attribut eller produkter som produceras på 
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ett ansvarsfullt vis, vilket innebär en utveckling av eco-innovationer. Resultatet inom 

denna dimension visar även på en högre effekt än vad de andra dimensionerna har på 

innovation, något som betyder att bolagsstyrningen är den del inom CSR som har störst 

inverkan på företagets investeringar i innovation.  

 

Utifrån de variabler som ingår i de tre olika dimensionerna (Thomson Reuters, 2018) 

kan vi urskilja att den sociala dimensionen snarare fokuserar på vad företaget gör, till 

skillnad från miljö och bolagsstyrningen som främst fokuserar på hur företag arbetar 

med CSR. Företagens metoder för vilka processer som är nödvändiga vid CSRs 

implementering förblir därför en betydligt mer väsentlig fråga inom miljö- och 

bolagsstyrningsdimensionen, snarare än funderingar kring vad för CSR-arbeten som 

skall genomföras. Detta kan ses som förklaringen till studiens erhållna resultat då 

arbetet genom miljö- bolagsstyrningsdimensionen har den största effekten på 

investeringar i innovation, vilket diskuteras mer ingående under rubriken 5.3. 

Bidragande faktorer till CSRs positiva effekt på innovation sammanfattas nedan i  

figur 9.  

 
Figur 9. Förklaring till föreliggande studies resultat. Egen figur. 

 

5.2 Innovations effekt på CSR 

RBV tillåter oss även att analysera innovations effekt på CSR eftersom den 

uppmärksammar vikten av immateriella resurser som är svåra att efterlikna och kopiera. 

Det konstateras att både CSR och innovation har egenskaper som är förenliga med 

RBV, vilket gör dem till viktiga resurser som gör det möjligt för företag att erhålla 

konkurrensfördelar samtidigt som de gynnar intressenterna och samhället. Tidigare 
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studier har konstaterat att det är viktigt att inkludera innovation i sambandet mellan 

CSR och finansiell prestation för att tillförlitligt kunna mäta hur CSR påverkar ett 

företags lönsamhet (McWilliams & Siegel, 2000). Då flera forskare även har konstaterat 

en korrelation mellan CSR och innovation så blir det även viktigt att förklara effekten 

som de har på varandra. Såldes finns det även argument för att studera den effekt som 

investeringar i innovation har på CSR.  

 

I resultatet finner vi en positiv och signifikant effekt som innovation har på total CSR, 

vilket bekräftar hypotes 2. Resultatet kan beskrivas utifrån att innovation anses vara en 

form av investering som leder till produkt- och processinnovation. Förbättringar i 

produkter och processer kan i sin tur leda till CSR-relaterade produkter och processer då 

innovationsaktiviteter som förbättrar processer och gör dem mer effektiva även kan 

reducera den mängd energi som ett företag konsumerar, vilket leder till minskade 

kostnader och mindre föroreningar. Därmed visar de erhållna resultatet på att sådana 

innovationsstrategier även bör beaktas som ett företags sociala ansvar.  

 

Resultatet kan även förklaras genom att innovation i företag kan göra dess processer 

mer flexibla vilket gör det möjligt för företaget att bättre kunna anpassa sig efter de 

behov som finns på marknaden (Prior et al., 2008). Innovativa företag kan beskrivas 

som mer drivna, nyskapande och handlingskraftiga än företag som inte klassificeras 

som innovativa, vilket även ger dem en möjlighet att förutspå framtidens efterfrågan 

och kan således tillgodose sina intressenter och bringa lönsamhet (Bart, 1998). Detta 

innebär att innovativa företag även kan förväntas investera mer i CSR eftersom hållbart 

ansvar efterfrågas allt mer tillsammans med innovation (Doran och Ryan, 2012), vilket 

kan förklara varför investeringar i innovation positivt påverkar ett företags totala CSR i 

det erhållna resultatet. Investeringar i innovation kan därmed förklaras leda till 

långsiktiga konkurrensfördelar när CSR inkluderas, och investeringar i innovation kan 

därmed även innebära investeringar i CSR. 

 

I tabell 8 kan vi även urskilja att investeringar i innovation signifikant driver ett företags 

arbete inom miljödimensionen. Den positiva effekten kan förklaras av vårt urval 

bestående av industriföretag, som enligt Nicolleti och Scarpetta (2003) utsätts för mer 

press från intressenter vad gäller att tillämpa CSR-aktiviteter på grund av processernas 
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negativa miljöpåverkan. I vissa fall kan företag även välja att överträffa intressenternas 

förväntan i sitt engagemang i CSR som minimerar avfall, minskar energiförbrukningen 

och utvecklar strategier för personalhantering (Chapple, Morrison och Harris, 2004). 

Resultatet går därmed i linje med intressentteorin och riskhanteringsteorin. Enligt 

intressentteorin är relationen till intressenterna viktigt för företagen, eftersom 

intressenter förknippar innovativa företag med miljöförstöring vilket leder till att de 

förväntar sig att dessa företag ska ta ansvar för den påverkan de har på miljön (Padgett 

och Galan, 2010). Riskhanteringsteorin förklarar i sin tur hur innovativa industriföretag 

kan inkludera CSR för att minska den miljörisk som investeringar i innovation kan 

innebära (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015). Riskhanteringsteorin kan ses som 

ett komplement till intressentteorin då den förespråkar att beakta sina intressenters 

förväntningar eftersom det vore en risk för företagens rykten att förbise. När företagens 

innovation expanderar samtidigt som miljödimensionen visar på en positiv trend 

utvecklas eco-innovationer som är utfallet när produkter och processer tar hänsyn till 

miljöaspekter. Detta är även i enlighet med det motsatta sambandet som tidigare 

diskuterats i avsnitt 5.1, vilket ger bevis för att eco-innovationer är något som skapas 

genom båda sambanden och skapar således en synergi då strategierna alltmer verkar gå 

hand i hand. 

 

Vi kan genom ovanstående resonemang även konstatera att miljödimensionen i första 

hand påverkas av externa parter, såsom företagets intressenter, vilka gör avtryck hos 

företagets interna processer, såsom att anta processer och metoder som är mer effektiva 

och genererar färre föroreningar (Feng et al., 2017). Motivet bakom företagens 

ställningstagande skulle kunna vara att företag som implementerar miljöaspekter har en 

större chans att skapa positiva uppfattningar hos intressenter (Turcotte, Bellefeuille & 

Hond, 2007, refererad i Sila och Cek, 2017). Sammantaget kan det positiva resultatet i 

vår studie tyda på att en ökning av industriföretagens innovation kommer att leda till 

utvecklingen av aktiviteter relaterade till miljövänliga produkter, produktinnovation, 

investeringar i miljöinitiativ, vattenföroreningar, utsläpp och klimatförändringar 

(Thomson Reuters, 2018). Detta eftersom företag ser en betydelse att uppfylla 

intressenters efterfrågningar, vilket är i linje med intressentteorin. Investeringar i 

innovation kan således även innebära investeringar i miljödimensionen. 
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Investeringar i innovation visar sig även i resultatet ha en positiv effekt på den sociala 

dimensionen. Det positiva resultatet kan tyda på att industriföretag som investerar i 

innovation inser de risker som finns i deras verksamhet och förebygger dessa genom att 

bland annat förbättra arbetsplatsen för dess anställda. Eftersom Bart (1998) hävdar att 

innovativa företag är mer drivna, nyskapande och handlingskraftiga än företag som inte 

klassificeras som innovativa kan man även tänka sig att innovativa företag ser sig själva 

som kapabla att hantera utmaningar. Eftersom anställda vill vara identifierade med bra 

företag (Mory et al., 2016), skapar det troligtvis ett tryck på innovativa bolag att också 

utveckla CSR (Rexhepi et al., 2013). Eftersom företaget är beroende av att ha 

engagerade arbetare kommer innovativa företag sannolikt att beakta intressenternas, 

dvs. de anställdas krav och på så vis kan vi tänka oss att innovation driver CSR genom 

att innovation är associerat med de anställdas identifikation med företaget. 

  

Vi resonerar att investeringar i innovation leder till ökat ansvar inom den sociala 

dimensionen med grund för att ett företags intressenter alltmer ställer krav på företag att 

även ta hänsyn till de anställdas säkerhet och rättigheter, vilket även innefattar den 

sociala dimensionen i CSR (Thomson Reuters, 2018). En fortsatt förklarning kan även 

vara att arbetstagare ställer allt högre krav på dess arbetsgivare vad gäller både 

arbetsplatsens trivsel och säkerhet (Dollard & Bakker, 2010). Här kan vi även se till hur 

urvalet påverkar resultatet då industriföretag kan påverkas mer av dessa krav från 

anställda än andra företag, då arbetsplatsen ses som mer riskfylld (Allen, 1981). Detta 

kan förklara den positiva effekt som investeringar i innovation har på den sociala 

dimensionen som utgörs av aktiviteter som bland annat berör de anställdas förhållanden.   

 

Likt den sociala dimensionens effekt på innovation visar även resultatet i detta samband 

att den sociala dimensionen utgör den svagaste effekten som innovation har på CSR. 

Studien har erhållit ett betydligt starkare samband inom dimensionerna miljö och 

bolagsstyrning, där vi anser att förklaringen är av liknande karaktär som i det motsatta 

sambandet, dvs. att den sociala dimensionen även innefattar CSR-aktiviteter som skapar 

externa konkurrensfördelar (Thomson Reuters, 2018). Den sociala dimensionen berör 

således inte de interna processerna likt miljö- och bolagsstyrningsdimensionen. De 

interna processerna resoneras utgöra det starkaste sambandet mellan CSR och 

innovation, då båda strategierna kan innebära produkt- och processinnovation (Feng et 
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al., 2017; Gill, 2008), vilket kan förklara det svaga sambandet som återfinns inom den 

sociala dimensionen.  

 

I resultatet redovisas att innovation även har en positiv effekt på 

bolagsstyrningsdimensionen. Således leder mer investeringar i innovation till att 

industriföretag bland annat tillsätter CSR-kommittéer och hållbarhetsrapportering. Detta 

kan förklaras gå i linje med riskhanteringsteorin då båda dessa aktiviteter handlar om att 

visa på legitimitet och minska risken som industriföretag står inför när innovation 

förknippas med negativ miljöpåverkan (Padgett & Galan, 2010; Nicolleti & Scarpetta, 

2003). Förklaringen i denna dimension menar vi utgörs av aktieägarnas krav och 

efterfrågan på företagen. Hållbarhet handlar i dagens ekonomi om mer än en kortsiktig 

lönsamhet (Gopal & Cline, 2007) vilket vi menar att innovation resulterar i när företaget 

inte tar hänsyn till sociala- och hållbarhetsfrågor. Aktieägarna värdesätter en långsiktig 

lönsamhet, vilket vi förklarar uppfylls när innovation även innebär hållbarhet. Således 

förklarar vi den positiva effekt som investeringar i innovation har på 

bolagsstyrningsdimensionen. Med grund för att företag är rationella och strävar efter 

lönsamhet kan resultat förklaras genom att industriföretag som investerar i innovation 

även arbetar mer med aktiviteter inom CSR-dimensionen bolagsstyrning för att möta 

aktieägarnas krav om ett hållbart, långsiktigt och lönsamt arbete. Den positiva 

koefficienten tyder således på att företag som är innovativa tar allt mer hänsyn till 

aktieägarnas intressen och uppfyller dess efterfrågan genom att till exempelvis tillsätta 

CSR-kommittéer och tillhandahålla hållbarhetsrapporteringar, som visar på att företaget 

på lång sikt kan möta framtidens krav vad gäller lönsamhet och hållbarhet. 

Sammanfattningsvis så illustreras effekten som innovation har på CSR i figur 10. 

 

 
Figur 10. Förklaring till föreliggande studies resultat. Egen figur. 
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5.3 Det dubbelriktade sambandet  

Utifrån diskussionen mellan CSR och innovation så finner föreliggande studie såldes ett 

positivt dubbelriktat samband mellan CSR och investeringar i innovation, både sett 

utifrån total CSR och inom de olika dimensionerna. Det dubbelriktade sambandet hos 

industriföretag kan förklaras utgöras av att investeringar i CSR även innebär 

investeringar i innovation, samtidigt som investeringar i innovation innebär 

investeringar i CSR (Bansal, 2002; Bouquet & Deutsch, 2008; Husted & Allen, 2007; 

Martinez-Conesa et al., 2017; 2000; Padgett & Galan, 2011). Detta styrker således 

resonemanget om dess synergi då strategierna förklaras bli starkare och mer lönsamma 

tillsammans då de skapar konkurrensfördelar som är unika och svåra att kopiera, vilket 

leder till det tidigare nämnda begreppet eco-innovationer som allt mer efterfrågas av 

intressenterna (Doran och Ryan, 2012). 

 

Produkter och processer som skapar eco-innovationer har i ovan diskussion mestadels 

visat sig utgöras inom miljödimensionen, som enligt Thomson (2018) handlar om 

aktiviteter som bland annat berör hur produkter och processer ser ut. 

Bolagsstyrningsdimensionen kan i sin tur förklaras påverka företagets produkter och 

processer och leder därigenom till eco-innovationer. Resultatet skulle således kunna 

förklaras utifrån vad Tang et al. (2012) menar om att bolagsstyrningen är den dimension 

som företag bör tillämpa i första hand för att sedan kunna arbeta med de andra 

dimensionerna. Resultatet av eco-innovationer återfinns inom miljödimensionen men 

skulle kunna förklaras skapas ur bolagsstyrningsdimensionen som möjliggör 

tillämpningen av miljövänliga innovationsstrategier.  

 

Resultatet visar att bolagsstyrningen har den största effekten på innovation, vilket 

innebär att arbetet med strategier, CSR-kommittéer och hållbarhetsrapportering leder till 

investeringar i innovation, något som tyder på att företaget inser vikten av dess 

kombination. Ökade investeringar i innovation visar sig däremot inte påverka 

bolagsstyrningen i samma höga grad, något vi menar kan bero på att sambandet 

mestadels utgörs av företagens redovisning och kontroll av sitt hållbarhetsarbete och 

påverkar således inte hur strategierna i processerna egentligen ser ut, utan redovisar 

istället aktieägarnas krav på hållbar och långsiktig lönsamhet. Resultatet visar däremot 

att ökade investeringar i innovation har en större effekt på miljödimensionen, vilket kan 
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förklaras genom innovativa företags egenskaper som leder till att de kan möta 

marknadens efterfrågan av eco-innovationer.  

 

Själva grunden i det dubbelriktade sambandet kan därmed förklaras ur 

miljödimensionen och bolagsstyrningsdimensionen (figur 11). Vilket tyder på att de blir 

de viktigaste dimensionerna för industriföretag att satsa på för att nå långsiktiga 

konkurrensfördelar genom CSR och innovation. Därmed visar även resultatet på vikten 

av att studera CSR utifrån dess dimensioner. Det dubbelriktade sambandet är goda 

nyheter för samhället då hållbarhet är väsentligt för framtidens överlevnad samtidigt 

som det tillsammans med innovation kan åstadkomma nya lösningar för de framtida 

problem som samhället står inför. Tidigare studier visar även att detta bidrar till ökad 

lönsamhet vilket är en förutsättning för företagens fortlevnad (Surocca et al., 2010). 

 

 

 
Figur 11. Det dubbelriktade sambandet. Egen figur.  

 

 

Fortsatt så anser vi att en diskussion om kontrollvariabeln Storlek blir intressant då vi 

finner att storleken har en negativ effekt på investeringar i innovation och en positiv 

effekt på CSR. Surroca et al. (2010) förklarar i sin studie att det sker mer investeringar 

under tillväxtfasen i ett företag. I det tidigare stadiet av företagets utveckling så behövs 

mer investeringar för att växa, när väl företaget växer och blir stort så behövs mindre 

och mindre investeringar (Surroca et al., 2010), detta kan förklara avtagandet av 

investeringarna i innovation när företaget blir större. Storleken har däremot en positiv 

effekt på CSR vilket betyder att större företag arbetar mer med CSR. Förklaringen kan 

ligga i att hållbart ansvar kan vara kostsamma aktiviteter där större företag har mer 
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resurser vilket leder till att de kan investera mer i CSR enligt Davies och Crane (2010). 

Detta resultat kan ses som intressant då mindre och större företag visar sig ha olika 

initiativ av att investera i CSR och innovation, trots att strategierna visar sig komplettera 

och förbättra varandra. Om större företag arbetar mer med CSR för att minska sina 

risker enligt riskhanteringsteorin så bidrar det enligt vår studie även till innovation. 

Däremot så investerar större företag mindre i innovation, något som vår studie förklarar 

som en ineffektiv strategi eftersom investeringar i innovation hade kunnat bidra till mer 

CSR. 

 

Något som även är relevant att diskutera är hur studiens resultat hade skiljt sig om 

urvalet varit annorlunda med tanke på att The Global Sustainable Competitivness Index 

visar hur CSR-engagemanget skiljer sig åt mellan olika länder. Om resultatet enbart 

hade visat ett urval av företag från Afrika hade förmodligen effekten mellan CSR och 

innovation skiljt sig då Afrika är ett land som rankas längst ner på listan vad gäller 

socialt ansvar (SolAbility, 2017). Det erhållna resultatet visar även att Sydafrika har ett 

negativt samband med investeringar i innovation något som förklarar att investeringar i 

innovation minskar om företaget befinner sig i Afrika och är något som ytterligare 

skulle kunna påverka effekten i resultatet. Länder som däremot visar sig vara ledande 

inom socialt ansvar är de skandinaviska länderna (SolAbility, 2017; Strand, Freeman & 

Hockerts, 2014) vilket skulle kunna betyda att resultatet hade visat på ett starkare 

samband om endast dessa länder ingick i urvalet. Tidigare forskare har även erhållit 

resultat som visar att det sociala ansvaret är större inom länder som är mer utvecklade 

(Esteban, Villardón & Sánchez, 2017) vilket även förklaras i vår studie som visar att 

företag som tillhör länder som Danmark, Sverige, Nederländerna och Storbritannien 

tillämpar mer CSR.  

 

Diskussionen når slutligen fram till ett dubbelriktat samband mellan CSR och 

investeringar i innovation hos industriföretag där sambandet kan förklaras grunda sig i 

miljö- och bolagsstyrningsdimensionen. Den globala studie som genomförts är enligt 

vår studie den första i bekräftandet av ett dubbelriktat samband mellan CSR och 

investeringar i innovation hos industriföretag och kompletterar även den tidigare 

litteraturen genom att definiera CSR utifrån dess tre dimensioner. Avslutningsvis 
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sammanfattar figur 12 diskussionens bidragande faktorer till det dubbelriktade 

sambandet som leder till en positiv spiral mellan CSR och investeringar i innovation.  

 

 
Figur 12. Förklaring till föreliggande studies resultat. Egen bild.  
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 
 

 
Studiens sjätte och avslutande kapitel kommer att belysa slutsatsen av det erhållna 

resultatet och hur studiens syfte är uppfyllt. Vidare kommer även det teoretiska och 

praktiska bidraget att nämnas, vi kommer även att resonera gällande studiens 

trovärdighet och dess begränsningar för att sedan avsluta med förslag till vidare 

forskning. 

 
 

6.1 Studiens slutsats 
Studiens syfte har varit att undersöka om ett dubbelriktat samband existerar mellan CSR 

och investeringar i innovation hos industriföretag. Studien har medfört en komplettering 

av befintliga studier som har efterfrågat vidare forskning (Mendibil et al., 2007) på 

huruvida innovation och CSR tycks ha ett starkt samband och synergi, eftersom det 

skulle kunna förklara tidigare motstridiga resultat mellan CSR och lönsamhet (Margolis 

& Walsh, 2003; Peloza, 2009). Uttryckt med andra ord har vi strävat efter att 

komplettera nuvarande forskning genom att undersöka om det finns ett kausalt 

dubbelriktat samband mellan CSR och innovation som kan styrka att innovation är en 

medlande variabel i det direkta sambandet med lönsamhet, och därav kan vara 

förklaringen bakom de motstridiga resultaten mellan CSR och FP. Detta gör vi genom 

att kolla hur det dubbelriktade sambandet mellan CSR och investeringar i innovation ser 

ut hos industriföretag, vilka klassificeras som höginnovativa (Nicolleti & Scarpetta, 

2003). Studien har även kompletterat tidigare litteratur genom att definiera och mäta 

CSR utefter Thomson Reuters tre dimensioner; miljö, social och bolagsstyrning.  

  

Det erhållna resultatet i studien som visar på positiva effekter i båda riktningarna 

innebär att ökade CSR-aktiviteter ökar företagens investeringar i innovation, och likaså 

har den positiva effekten identifierats i det motsatta förhållandet dvs. att ökade 

investeringar i innovation även ökar företagens aktiviteter i CSR. Studien finner således 

bevis för både hypotes 1 samt 2. Resultatet kan därav förklara ett existerande 

dubbelriktat samband mellan investeringar i innovation och investeringar i CSR hos 

industriföretag och kan bekräfta tidigare forskares positiva resultat (Padgett & Galan, 

2010; Tang et al., 2012; Zenko & Mulej, 2011), men kan även motsätta sig andra 
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forskares negativa resultat (Gallego Álveres, 2011). Vår studies erhållna resultatet kan 

även anses komplettera den tidigare forskningen som konstaterats vara bristfällig inom 

detta samband (Gallego Álveres, 2011; Padgett & Galan, 2010). Ett dubbelriktat 

samband i föreliggande studie visar på att ökade investeringar i CSR kommer att leda 

till ökade investeringar i innovation, vilket i sin tur leder till ökade investeringar i CSR 

igen. Vi har tidigare talat om att CSR och innovation är synergier, dvs. att de blir 

starkare tillsammans och skapar en god cirkel, vilket är något som studiens erhållna 

resultat tycks styrka. 

  

Men studien ger även bevis för att all CSR inte påverkar investeringar i innovation i lika 

stor grad, vilket tidigt i teoriavsnittet lyftes av Capeller-Blancard och Petit (2017) som 

menade på att olika CSR-aktiviteter kan ha olika stor roll i olika branscher. 

Resonemanget har varit grunden i föreliggande studie som därav valt att definiera och 

mäta CSR utifrån dess tre dimensioner. Hypotes 1 som syftat till att undersöka huruvida 

CSR påverkar investeringar i innovation positivt hos industriföretag är bekräftad i 

föreliggande studie. När CSRs dimensioner beaktats i analysen ses bolagsstyrning som 

den dimension som har den främsta påverkan på investeringar i innovation, men vi kan 

även se att miljödimensionen har en väsentlig påverkan i sambandet. Samtidigt ser vi att 

det erhållna resultatet till hypotes 2, vars syfte varit att undersöka huruvida investeringar 

i innovation påverkar CSR positivt hos industriföretag, visar på att miljödimensionen är 

den del inom CSR som främst påverkas av investeringar i innovation. Den sociala 

dimensionen kan vi i vårt resultat inte se ha något starkt samband med innovation som 

kan förklaras av olika anledningar, dels utifrån det som tidigare i kapitel 5 diskuterats. 

Den sociala dimensionen inkluderar inte de interna processerna i samma grad som 

miljö- och bolagsstyrningsdimensionen gör, och det kan även konstateras utifrån vår 

litteraturstudie och i det erhållna resultatet, vilka förklarar att det är de interna 

strategierna som utgör det starkaste sambandet mellan CSR och innovation, eftersom 

båda strategierna kan innebära produkt- och processinnovation. 

  

Slutsatsen visar på att det finns ett dubbelriktat samband mellan CSR och investeringar i 

innovation där dimensionen för miljö och bolagsstyrning är de mest väsentliga hos 

industriföretag. 
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6.2 Studiens bidrag 

I följande delkapitel kommer studiens teoretiska och praktiska bidrag att presenteras. Vi 

börjar med att beskriva det teoretiska bidraget som syftar till att uppfylla 

forskningsgapet som illustrerats i studiens inledande kapitel. Sedan kommer det 

praktiska bidraget att beskrivas vilket syftar till att förklara hur studiens resultat ses 

utifrån ett företagsperspektiv. 

 

6.2.1 Teoretisk bidrag 

Vi kan utifrån vår litteraturstudie konstatera att föreliggande studie är unik i den mening 

att tidigare studier inte beaktat det dubbelriktade sambandet mellan CSR och innovation 

hos globala industriföretag under en 10 års period. Vilket således denna studie anses 

bidra med till den befintliga forskningen. Vi finner fåtalet studier som beaktat det 

dubbelriktade sambandet, vilka varken undersökt en längre period eller inom 

industribranschen (Gallego-Álvarez et al., 2011). Vi finner också studier som enbart har 

mätt ett enkelriktat samband (Martinez-Conesa et al., 2017; Padgett & Galan, 2010) 

som ofta specificerat urvalet till ett specifikt land eller kontinent (Husted & Allen, 2007; 

Martinez-Conesa et al., 2017). Mestadels av den tidigare forskningen har fokuserat på 

just det enkelriktade förhållandet, dvs. CSRs påverkan på innovation enligt Gallego-

Álvarez et al. (2011). Men föreliggande studie tar även hänsyn till innovations påverkan 

på CSR just för att säkerställa deras samband och bättre förklara deras synergi. Att vår 

studie valt industriföretag är för att de klassificeras som höginnovativa (De Marchi, 

2011; Kirner et al., 2009; Laursen & Salter, 2006) och kan därför ge ett mer tillförlitligt 

resultat i det dubbelriktade sambandet mellan CSR och innovation än om studiens urval 

skulle inkludera företag som inte har likvärdiga strategier, eller har de egenskaper som 

Bart (1998) anser att innovativa företag har. Tidigare studier har inte heller tagit hänsyn 

till CSRs olika dimensioner för att förklara sambandet mellan CSR och innovation, 

vilket denna studie gör och bidrar således med djupare insikter i det dubbelriktade 

sambandet. 

 

Forskningen om sambandet mellan CSR och innovation är ett led av den tidigare 

forskningen om det direkta sambandet mellan CSR och lönsamhet. Men eftersom 

resultaten varit motstridiga i det direkta sambandet har det blivit på tal om medlande 

variabler, vilket konstaterats vara innovation. Detta innebär att föreliggande studies 
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resultat kan ses som ett teoretiskt bidrag i forskningen om det existerar ett samband 

mellan CSR och innovation som kan stärka tesen att innovation är en medlande variabel 

mellan CSR och lönsamhet.  

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

I och med en djupare analys av CSR och dess tre dimensioner i samband med 

innovation så tyder resultatet på att det blir viktigt för företag att integrera CSR och 

innovation för att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar.  

 

I studien ges en överblick över vilka dimensioner inom CSR som visar sig påverka och 

påverkas av sambandet desto mer, vilket underlättar i företagens framtida strategier 

gällande vilka områden som har de främsta effekterna för företaget. Utifrån det erhållna 

resultatet i vår studie ges ett praktiskt bidrag till industriföretag i form av att den 

förklarar att arbetet inom både miljö- och bolagsstyrningsdimensionen har ett tydligt 

samband med investering i innovationer. Det blir därmed viktigt att integrera dessa 

strategier eftersom de gynnar varandra, vilket kan tyda på att företag som idag ser på 

CSR och innovation som två separata aktiviteter drar större fördel att istället förena 

strategierna till en. 

 

Det positiva resultatet som vår studie erhöll gällande CSRs effekt på innovation visade 

att den främsta drivande faktorn är företagens arbete med bolagsstyrning. Detta kan ses 

som ett viktigt bidrag då den förklarar denna dimensions effekt på innovation som den 

starkaste inom CSR, vilket kan bli viktigt för företag att vara medvetna om eftersom 

innovation har visat sig vara en medlande variabel mellan CSR och FP.  

 

6.3 Vår studies trovärdighet 
Denna studie har en hypotetiskt-deduktiv ansats vilket har inneburit en djupgående 

inblick i ämnet, vår studie har använt den tidigare forskningen som grund för studiens 

val av metoder vilka refererats genomgående i studien för att uppnå transparens. Vad vi 

kunnat urskilja från befintliga studier är vilken metod som kan anses vara relevant för 

vår undersökning som vi sedan har har haft möjligheten att vidareutveckla och anpassa 

för just vårt syfte och bidrag. Utifrån att CSR och innovations påverkan på varandra 

sker ständigt för företag och inte under ett enskilt och specifikt tillfälle gjordes valet att 
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undersöka under en längre tidsperiod och således fastställdes metoden longitudinell 

design. På så vis kan det erhållna resultatet ses som mer trovärdigt, dels för det Gallego-

Álvarez et al. (2011) bevisade i sin studie att det kan finnas en viss 

påverkansfördröjning mellan variablerna. 

 

Tidigare har vi även nämnt att vår data är insamlad från Thomson Reuters datastream, 

vilket innebär att vårt urval på 569 globala företag inte är insamlade genom ett 

slumpmässigt urval som egentligen är att föredra enligt Bryman och Bell (2013). Men 

med tanke på möjligheten att få ett så pass stort urval på ett effektivare vis är det ändå 

att anses som en vedertagen insamlingsmetod. Eftersom urvalet är så pass stort och 

täcker ett stort geografiskt område i det aktuella fallet kan det erhållna resultatet ändå 

spegla en större population och uppfyller således kravet på generaliserbarhet.  

 

Resultatet från sambandet mellan CSRs påverkan på innovation visar en förklaringsgrad 

(R2) mellan 12,70 - 15,60 procent, vilket förklarar hur väl den totala variationen i 

investeringar i innovation som beror på variationen i CSR. Förklaringsgraden ger även 

en inblick hur mycket i modellen som inte förklaras av de aktuella variablerna utan av 

andra variabler som inte är med i undersökningen. Resultatet från sambandet mellan 

innovations påverkan på CSR visar 32,90 - 83,30 procent i förklaringsgrad (R2), vilket 

är ett betydligt större utfall än det motsatta förhållandet och ger oss en tydlig inblick i 

att innovation kan vara en medlenade variabel men möjligtvis inte den enda. Det kan 

finnas fler medlande variabler som förklarar hela sambandet. Förklaringsgraden baseras 

även på kontrollvariablerna som vi ansett vara relevanta för undersökningen och är 

således en bidragande faktor till att resultatet blir desto mer trovärdigt. 

 

6.4 Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning  

I studien definieras CSR utifrån måttet ESG, som databasen Thomson Reuters erhåller, 

och är ett av flera mått på företags sociala ansvar. Flertalet av tidigare studier som 

undersökt CSR har definierat CSR utifrån måttet som erhålls av databasen KLD, vilken 

likt ESG tillhandahåller ett brett och omfattande mått av CSR (Hillman & Keim, 2001). 

I föreliggande studie finns därmed en begränsning vad gäller definitionen av CSR och 

kan vid andra val av mått ge ett annorlunda resultat. Ett förslag på vidare forskning kan 

utifrån detta vara att även inkludera andra mått av CSR vilket gör det möjligt att jämföra 
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om och hur resultatet skiljer sig åt. En annan begränsning som har uppstått vid 

datainsamlingen genom Thomson Reuters är att urvalet endast består av börsnoterade 

aktiebolag. Studiens val av datainsamling möjliggjorde ett stort urval, däremot så kan 

det bli svårt att generalisera resultatet i den föreliggande studien till andra företag än 

börsnoterade aktiebolag. Mindre bolag har enligt Davies och Crane (2010) mindre 

resurser att lägga på socialt ansvar varför vi menar att studiens resultat kan påverkas om 

andra bolagsformer även hade inkluderats eller studerats separat. Därmed ser vi även att 

ett förslag till vidare forskning är att studera sambandet mellan CSR och investeringar i 

innovation hos icke börsnoterade aktiebolag.   

 

Föreliggande studie har förklarat ett samband hos industriföretag vilka är de som i 

tidigare forskning visat sig vara innovativa (De Marchi, 2011; Kirner et al., 2009; 

Laursen & Salter, 2006. Olika industriföretag kan däremot ha olika strategier gällande 

CSR och innovation (Padgett & Galan, 2010) vilket gör att dessa samband kan vara 

starkare eller svagare. En begränsning i föreliggande studie uppkommer eftersom en 

förklaring inte kan ges angående sambandet hos olika industrier. Genom att dela in 

industriföretagen i olika kategorier föreslår vi vidare ett förslag till fortsatt forskning att 

undersöka hur effekten skiljer sig åt mellan olika industriföretag för att ytterligare kunna 

förklara i vilka industriföretag som det blir extra viktigt att förstå sambandet mellan 

CSR och investeringar i innovation. Tidigare studier har även förklarat att olika länder 

arbetar med CSR på olika sätt (Gallego-Álvarez et al., 2011) vilket kan leda till att 

sambandet i denna studie kunnat sätt annorlunda om urvalet ej vart globalt. Dels kan vi 

utifrån tabell 2 se att vårt urval till en majoritet består av länder från USA och Japan, 

men Strand et al. (2014) förklarar att de Skandinaviska länder har visat sig vara ledande 

inom arbete med socialt ansvar. Resultatet i studien visar även på att CSR ökar i företag 

som tillhör länder i västvärlden vilket är en anledning till att sambandet i föreliggande 

studie hade kunnat sätt annorlunda ut om endast dessa företag studerats. Ett förslag till 

vidare forskning är därmed även att studera om det dubbelriktade sambandet som denna 

studie funnit bevis för skiljer sig om urvalet görs i en specifik världsdel. 

 

Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan CSR och innovation då tidigare 

forskning förklarat att innovation är en medlande variabel i sambandet mellan CSR och 

FP. Att innovation är en medlande variabel i sambandet mellan CSR och FP innebär att 
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innovation är en immateriell tillgång som behövs för att CSR ska kunna genera 

lönsamhet (McWilliams & Siegel, 2000; Surocca et al., 2010). Därmed blir innovation 

en relevant variabel att studera i samband med CSR för att i fortsatt forskning kunna 

klargöra den effekt som CSR har på FP. Föreliggande studie har däremot inte undersökt 

hur sambandet mellan CSR och innovation påverkar lönsamheten då fokus har legat på 

att i första hand förklara om och hur dessa variabler påverkar varandra. Förslag till 

vidare forskning är därmed att studera hur lönsamheten påverkas i det dubbelriktade 

sambandet mellan CSR och innovation.  

Slutligen vill vi poängtera att vi är medvetna om att urvalet inte är slumpmässigt då vi 

sorterat bort företag som saknar de variabler som studien studerar. Enligt Bryman och 

Bell (2011) finns det risk för att resultatet inte speglar den totala populationen när ett 

icke-slumpmässigt urval görs. Studiens urval har förvisso blivit mindre när företag 

uteslutits på grund av att datan inte ansetts vara komplett, men däremot så anser vi att 

urvalet är tillräckligt stort för att anses som giltigt då studien grundar sig i 5690 st 

observationer på totalt 596 st företag. 
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