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Författare: Michaela Lidbrandt och Maria Lindfors 
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Syfte: Sambandet mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och Financial 

Performance (FP) är väl studerat liksom sambandet mellan FP och 

ägarkoncentration, dock är resultaten motstridiga. Få studier har tagit alla dessa 

dimensioner med FP, ägarkoncentration och CSR i beaktning. Denna studie syftar 

därmed till att förklara hur ägarkoncentrationen i europeiska företag påverkar 

sambandet mellan CSR och FP. 

 

Metod: Denna studie antar ett deduktivt tillvägagångssätt inom den positivistiska 

forskningstraditionen. Studien är baserad på 169 börsnoterade bolag från Europa sett 

över åren 2009–2017. Materialet har samlats in via databasen Thomson Reuters 

Datastream och har sedan analyserats i IBM SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences). 

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat återspeglar att företag i Europa agerar på en 

marknad med en hög ägarkoncentration där de lägger mycket resurser på CSR vilket 

förbättrar deras FP. Slutsatsen som kan dras är dock att ju högre 

ägarkoncentrationen är desto större risk är det att det positiva sambandet mellan 

CSR och FP försvagas. 

 

Examensarbetets bidrag: Denna studie lämnar ett unikt bidrag då det är den enda 

studien som undersöker ägarkoncentrationens påverkan på CSR och FP över flera 

olika länder och branscher. Det ökade intresset kring CSR och den lagstiftning som 

finns sedan 2014 kan skapa agentproblem som förvärras när ägarkoncentrationen är 

hög. Denna studie ämnar ge praktiska bidrag till företag och organisationer i Europa, 

genom att uppmärksamma denna agentproblematik som försvårar arbetet med CSR 

och i värsta fall kan orsaka en försämrad FP. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien lämnar som förslag till kommande studier att 

använda ett annat mått på ägarkoncentration för att se om det kan ha en annan 

inverkan på resultaten av studien. Ett annat förslag är att mäta alla dimensioner av 

CSR separat för att tydliggöra om någon variabel inom CSR påverkar FP mer än 

någon annan. Som ett sista förslag kan studiens kombinerade FP-mått användas 

parallellt med lönsamhetsmåttet Tobins Q för att verifiera resultatet. 

 

Nyckelord: Ägarkoncentration, ägarstruktur, CSR, FP och finansiell prestation. 
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Title: The influence of ownership concentration on the relationship between CSR and FP 
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Aim: The relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and Financial 

Performance (FP) has been studied by many scientists, as well as the relationship 

between FP and ownership concentration but the results have been conflicting. Few 

studies have been done regarding all these dimensions on which influence 

ownership concentration has on CSR and FP, therefore this study aims to explain 

how the ownership concentration in European public companies affect the 

relationship between CSR and FP. 

 

Method: This study has a deductive approach within the positivist research tradition. 

The study is based on 169 listed companies from Europe over the years 2009-2017. 

The data has been collected through the database Thomson Reuters Datastream and 

analyzed through IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

 

Result & Conclusions: The result of this study reflect that companies in Europe act 

in a market with a high ownership concentration where they spend a lot of resources 

on CSR, which improves their FP. This can be deduced from the conclusion; a 

higher ownership concentration weakens the positive relationship between CSR and 

FP.  

 

Contribution of the thesis: This study provides a unique contribution as it is the 

only study that investigates the impact of ownership concentration on CSR and FP 

across several countries and industries. The increased interest in CSR and the 

legislation that exists since 2014 can create agent problems that get worse when the 

owner concentration is high. This study intends to provide practical contributions to 

companies and organizations in Europe, where they observe this agent problem that 

complicates the work of CSR and, in the worst-case scenario, may cause a 

deterioration in the FP. 

 

Suggestions for future research: Further studies may use a different dimension of 

ownership concentration to see if it can have a different impact on the results of the 

study. Another proposal is to measure all dimensions of CSR separately to clarify 

whether any variable within CSR affects FP more than anyone else. As a final 

proposal, the study's combined FP measure can be used in parallel with the 

profitability measure Tobins Q to verify the result. 

  

Keywords: Ownership concentration, Ownership structure, CSR, FP and Financial 

performance.  
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet av uppsatsen börjar med en bakgrundsbeskrivning där efterföljande 

problemdiskussion leder fram till studiens syfte. Därefter beskrivs studiens avgränsning och kapitlet 

avslutas med en disposition över uppsatsens resterande kapitel. 

 

1.1 Bakgrund 

Strategiskt arbete med Corporate Social Responsibility (CSR) gör det möjligt för företag att uppnå 

hållbara konkurrensfördelar (McWilliams & Siegel, 2011). CSR innebär att ett företag ska vara 

transparent mot sina intressenter kring den egna organisationens arbete gällande ekonomiska, sociala 

och miljömässiga faktorer i den dagliga verksamheten (GRI, 2018). Idag redovisar och publicerar de 

flesta större företag en CSR-rapport tillsammans med sin årsredovisning. Della Vedova och Schulz 

(2014) skriver i Europeiska unionens officiella tidning att år 2014 trädde ett nytt direktiv in för alla 

EU:s-medlemsländer som innebär att alla företag som har mer än 500 stycken anställda årligen ska 

redovisa en CSR-rapport. I Sverige är det sedan 2017 lagstadgat enligt Årsredovisningslagen 6 kap. 

10 § att stora företag 1och organisationer ska hållbarhetsrapportera. 

 

Tillväxten av CSR är enligt Barnea och Rubin (2010), en av de viktigaste företagstrenderna det 

senaste decenniet. Företagens arbete med CSR skapar numera helt nya tjänster och är en industri för 

sig. Att strategiskt arbeta och investera i CSR har visat sig leda till hållbara konkurrensfördelar 

(McWilliams & Siegel, 2011; Wahba & Elsayed, 2014). Möjligen är det därför som forskare i flera 

decennier har studerat relationen mellan företags CSR-arbete och lönsamhet (Barnea & Rubin, 2010; 

Carroll & Shabana, 2010; Margolis & Walsh, 2003). Trots omfattande studier finns det inget entydigt 

svar vilket antas bero på att olika metoder, tidsramar och variabler gällande CSR och Finansiell 

Prestation (vidare kallat FP) används i de olika studierna (Margolis & Walsh, 2003; Roman, Hayibor 

& Agle, 1999). Vid mätning av CSR inhämtas information antingen från dokument som företag ger 

ut eller från olika databaser (Malik, 2015). Vid mätning av FP används olika variabler, Margolis och 

                                                 
1 Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: Medelantal anställda i företaget har under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50. Företagets balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor. Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. (ÅRL 1 kap. §3). 
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Walsh (2003) anser att Return on Assets (ROA) är det mest förekommande redovisningsmåttet för att 

mäta ett företags FP.  

 

Ägarkoncentration har i tidigare studier visat sig ha en inverkan på företag både vad det gäller dess 

ledning, CSR-arbete och FP. Resultaten från dessa studier visar på vissa variationer: La Porta, Lopez-

de-Silanes och Shleifer (1999) beskriver hur en hög ägarkoncentration leder till att enbart en eller ett 

fåtal ägare kan kontrollera och styra företaget. Morck, Stangeland och Yeung (2000) förklarar hur ett 

koncentrerat ägande kan hindra ett företags tillväxt eftersom kontrollerande aktieägare har ett intresse 

i att bevara värdet på befintligt kapital. Dam och Scholtens (2013) menar att en hög ägarkoncentration 

leder till en försämring i ett företags CSR-arbete. Feng, Chen och Tang (2018) menar däremot att 

flera studier visar på att ett koncentrerat ägande leder till ett förbättrat CSR-arbete. Agnblad, Berglöf, 

Högfeldt och Svancar (2001) beskriver att det under lång tid i Sverige uppfattats som positivt för 

företag att ha en hög ägarkoncentration. 

 

1.2 Problematisering 

Det finns omfattande forskning kring sambandet mellan företags CSR och FP, dock är resultaten 

motstridiga (Barnea & Rubin, 2010; Carroll & Shabana, 2010; Margolis & Walsh, 2003; Roman et 

al. 1999). Roman et al. (1999) hävdar att resultaten från studierna om sambandet mellan CSR och FP 

faller in under tre kategorier. En kategori som visar en positiv koppling mellan CSR och FP, en andra 

som visar en negativ länk och en tredje som inte visar någon länk vilket gör att de drar slutsatsen att 

resultaten är ofullständiga. Detta stöds av Margolis och Walsh (2003) som finner sambandet 

ofullständigt eftersom metoder, tidsramar och variabler som används skiljer sig mellan studierna. 

Trots variationen är ändå flertalet forskare ense om att tidigare studier visar ett positivt samband 

mellan CSR och FP (Barnea & Rubin, 2010; Carroll & Shabana, 2010; Malik, 2015; Orlitzky, 

Schmidt & Rynes, 2003; Pan, Sha, Zhang & Ke, 2014; Roman et al., 1999; Sandaruwan & Ajward, 

2017; Waddock & Graves, 1997). Det finns dock studier som har funnit negativa samband mellan 

CSR och FP (Chen, Hung & Wang, 2017; Lin, Yang & Liou, 2009; Makni, Francoeur & Bellavance, 

2009). Deckop, Merriman och Gupta (2006) menar att ett ineffektivt bolagsstyrningssystem kan vara 

orsaken till att ledningen satsar på att möta kortsiktiga resultatmål och inte arbetar med långsiktiga 

CSR-frågor som till exempel miljöpåverkan. Dam och Scholtens (2013) anser att i ett väl fungerande 

bolagsstyrningssystem styrs ledningen mot att engagera sig i CSR för att ge företaget ett gott rykte.  
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Friedman (1970) belyser att engagemang i CSR kan skapa en konflikt mellan ledningen och 

aktieägarnas intressen. Han menar att agentteorin kan ge en teoretisk grund till att beskriva konflikten 

samt beskriva hur skillnaden mellan ledningen och aktieägarnas intressen påverkar företagets arbete 

med CSR. En lösning på konflikten kan vara att aktieägaren och ledningen sammanfaller till en och 

samma roll (Jensen & Meckling, 1976). En sådan styrning kallas inom forskningslitteraturen 

kontrollägarsystem (insider-system) och pekar på ett koncentrerat aktieägande, där större aktieägare 

är representerade i styrelsen och därmed övervakar ledningen (Jakobsson & Wiberg, 2014). 

Kontrollerande aktieägare kan ha kontroll över företaget genom röststarka aktier där röstandelen 

överstiger kapitalandelen vilket gör att de vid beslut inte riskerar att förlora kapital. Ledningen 

tenderar då att bli mer benägna att delta i förvärv som skadar aktieägarvärdet, vilket resulterar i att 

investeringarna i mindre utsträckning kommer att bidra till aktieägarvärdet (La Porta et al., 1999; 

Masulis, Wang & Xie, 2009). Morck et al. (2000) är enig och menar att det kan hindra tillväxten 

eftersom kontrollerande aktieägare har ett intresse i att bevara värdet på befintligt kapital. Detta får 

till följd att de kontrollerande aktieägarna kan tillgodose sina egna intressen på bekostnad av 

allmänheten och andra aktieägare. Även Richardson, Wang och Zhang (2016) belyser risken med 

röststarka aktier eftersom de kontrollerande aktieägare kan ha kontroll över företaget utan att behöva 

riskera något kapital vilket kan ge upphov till att de kontrollerande aktieägarnas intressen inte 

överensstämmer med minoritetsägarnas. Vid hög ägarkoncentration uppstår därför en konflikt mellan 

de kontrollerande aktieägarna och minoritetsägarna. Har däremot den kontrollerande aktieägaren 

även större investeringar i företaget kommer intressena överensstämma. 

 

Tidigare nämnda studier har studerat ägarkoncentrationens effekt på ett företags FP men det är 

däremot få studier som har beaktat ägarkoncentrationens effekt på sambandet mellan CSR och FP. I 

de studier som gjorts leder en ökad ägarkoncentration till att det positiva sambandet mellan CSR och 

FP blir svagare (Feng et al., 2018; Ishiaq, Latif, Khan & Noreen, 2017). Ishiaq et al. (2017) har 

studerat 60 icke-finansiella företag i Pakistan och resultatet visar ett positivt samband mellan CSR 

och FP men att effekten försvagas när ägarkoncentration ökar. De menar att historiskt sett är 

familjeägda företag och företag ägda av finansiella institut vanliga i alla utvecklingsländer så även i 

Pakistan. Det skulle enligt dem orsaka den negativa effekten eftersom de kontrollerande aktieägarna 

har stort inflytande i att fatta beslut men för den skull inte bära full kostnad. Feng et al. (2018) har 

studerat börsnoterade energibolag på den kinesiska marknaden där de konstaterar, likt Ishiaq et al. 

(2017), att när ägarkoncentrationen ökar kommer den positiva effekten av det sociala ansvaret för den 

ekonomiska utvecklingen att minska. De menar att en extremt hög koncentration av äganderätt kan 
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leda till att alla aktieägare inte är tillfredsställda av de beslut som tas vilket sannolikt leder till sämre 

CSR och FP. Vi noterar dock några skillnader mellan Feng et al. (2018) och Ishiaq et al. (2017) och 

vår studie som istället för familjeägda, privatägda och statligt ägda företag begränsade till ett land 

möter en kontrollerande aktieägarstruktur där finansiella institutioner har en viktig roll som 

finansiärer (Jakobsson & Wiberg, 2014). I Kina är finansiella institutioner frånvarande (Feng et al., 

2018), där spelar istället de privata företagen en viktig roll när ekonomin flyttas från inhemsk till en 

mer marknadsorienterad ekonomi (Richardson et al., 2016). 

 

Ytterligare en skillnad vi noterar är att tidigare studier framförallt gjorts på utvecklingsländer och på 

tillväxtmarknader (Feng et al., 2018; Ishiaq et al., 2017). Peng och Yang (2014) menar att kommande 

studier bör göras på olika regioner för att öka förståelsen för företagsledningens inverkan på CSR och 

FP eftersom olika regioner har egna kulturer och olika policy för miljö. Likt att bolagsstrukturen 

skiljer mellan tidigare studerade länder, skiljer sig bolagsstyrningen mellan olika marknader. 

Bolagsstyrningen har visat sig påverka företagens arbete med CSR-frågor (Chen, Chen, Cheng, & 

Shevlin, 2010; Dam & Scholtens, 2013; Ishiaq et al., 2017) och Friedman (1970) menar att 

engagemang i CSR kan ge upphov till agentproblem. Utvecklingsländer berör agentproblem mellan 

kontrollerande aktieägare och minoritetsägare eftersom marknaden är starkt representerade av 

familjeägda företag. Familjeföretag har ofta ett långt perspektiv på sitt ägande och ett kontrollerande 

inflytande som ledande person i företaget och diversifierar inte sin portfölj lika mycket som vid 

externt ägande (Chen et al., 2010; Cheung & Chan, 2004; Claessens, Djankov & Lang, 2000). Ishiaq 

et al., (2017) menar att bolagsstyrningen i stora familjeägda företag kan ha en negativ inverkan på FP 

på grund av agentproblem som uppstår mellan den kontrollerande aktieägaren och minoritetsägaren. 

Tillväxtländer, likt Kina, berör däremot konflikten mellan aktieägare och ledning eftersom en mer 

marknadsorienterad ekonomi leder till lägre ägarkoncentration, där ledningen har större inflytande 

över bolagets verksamhet (Jakobsson & Wiberg, 2014; Richardson et al., 2016). Europas marknad är 

bankorienterad där finansiella institutioner har en viktig roll i bolagsstyrningssystemet och 

majoriteten av Europas länder har ett bolagssystem där den övervakande och styrande funktionen är 

kombinerad (Jakobsson & Wiberg, 2014). Det gör att vi likt utvecklingsländerna kommer att möta en 

konflikt mellan kontrollerande aktieägare och minoritetsägare på Europas marknad, men skiljer oss 

åt eftersom Europas bolagsstyrning påverkas starkt av finansiella institutioner.  

  

Vår studie skiljer oss dessutom åt vid valet av FP-mått jämfört med tidigare studier. Margolis och 

Walsh (2003) konstaterar att Return on Assets (ROA) är det mest förekommande redovisningsmåttet 
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för att mäta ett företags FP. Senare studier har använt sig av flera variabler för att mäta FP för att få 

ett mer signifikant resultat (Chen, Feldmann & Tang, 2015; Feng et al., 2018; Ishiaq et al., 2017; Pan 

et al., 2014). Capon, Farley och Hoenig (2012) påpekar att mått för FP ofta kompletterar varandra 

och ger mer information i kombination än enskilt. Även Jaggi och Freedman (1992) för fram vikten 

av att använda flera variabler för att mäta FP eftersom ett företags FP återspeglar sig både i lönsamhet 

och produktivitet. Vi kommer därför utveckla ett sammansatt mått med fyra FP-variabler, där både 

det redovisningsbaserade och marknadsbaserade perspektivet ingår. 

 

Vi vill genom vår studie bidra till den forskning som finns inom ägarkoncentrationens påverkan på 

CSR och FP. Genom att granska ägarstrukturen i europeiska bolag vill vi fylla det forskningsgap vi 

ser existerar kring ägarkoncentrationens modererande effekt på sambandet mellan CSR och FP. Vår 

studie bidrar till forskningen på följande punkter:  

 

1. Vår studie är unik eftersom vi i en och samma studie undersöker ägarkoncentrationens effekt 

på CSR och FP i flera länder och branscher där olika bolagsstrukturer finns representerade. 

Tidigare studier har fokuserat på en bolagsstruktur.  

  

2. Vi ser en avsaknad av studier på den europeiska marknaden då tidigare studier enbart gjorts 

på utvecklingsländer och tillväxtmarknader. Bolagsstyrningen skiljer sig åt mellan 

marknaderna vilket har visat sig påverka både CSR och FP. Genom att studera den europeiska 

marknaden bidrar vi med forskning på ytterligare en marknad. 

 

3. Vi utvecklar ett sammansatt mått på den finansiella prestationen genom att foga samman 

fyra FP-variabler till en variabel. 

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att förklara hur ägarkoncentrationen i europeiska företag påverkar sambandet mellan 

CSR och FP. 
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1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till att studera börsnoterade bolag i Kontinentaleuropa där de anglosaxiska 

länderna2 Storbritannien, Irland och Cypern uteslutits. Vidare avgränsas studien till att bara innefatta 

de företag där data för våra variabler har funnits tillgängliga i databasen Thomson Reuters för åren 

2009–2017.  

 

1.5 Disposition 

Det inledande kapitlet av uppsatsen börjar med en bakgrundsbeskrivning där efterföljande 

problemdiskussion leder fram till studiens syfte. Därefter beskrivs studiens avgränsning och kapitlet 

avslutas med en disposition över uppsatsens resterande kapitel. 

 

I den teoretiska referensramen presenterar vi den teoretiska referensram som vi baserar vår studie på. 

Först inleder vi med att definiera begreppen CSR och FP och beskriver sedan sambandet mellan 

dessa. Vidare diskuteras ägarkoncentration ur ett agentteoretiskt perspektiv. Kapitlet avslutas med att 

se hur ägarkoncentrationen kan kopplas till dels CSR och FP men också till sambandet dem emellan. 

 

I metodkapitlet redogör vi för tillvägagångssättet i vår metoddel. Vi inleder med att beskriva vår 

vetenskapliga utgångspunkt och forskningsprocess. Därefter presenterar vi vår datainsamlingsmetod, 

studiens population samt urval och bortfall. Efter det presenteras operationaliseringen som behandlar 

våra beroende, oberoende och kontrollvariabler. Slutligen presenterar vi våra analysmetoder, 

kvalitetskriterier och kritik till metodval. 

 

I resultatkapitlet beskriver vi resultatet från vår studie. Vi inleder med att redovisa resultatet från vår 

faktoranalys och går sedan vidare med att studera datamaterialet med hjälp av deskriptiv statistik. 

Efter det följer en korrelationsanalys för att kontrollera felkällor och sedan avslutningsvis går vi 

igenom resultatet av regressionsanalysen. 

 

I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat. Vi kopplar resultatet från våra tre hypoteser till 

tidigare forskning och teorier för att i den avslutande delen besvara studiens syfte. 

 

                                                 
2 Anglosaxiska länderna består av USA, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Irland och Cypern (Jackson & 

Apostolakou, 2010; La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny, 1998; Midttun & Lenssen, 2006). 
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Studien avslutas med kapitlet slutsats, där presenteras studiens slutsatser och bidrag. Vi för även 

resonemang angående studiens trovärdighet och begränsningar samt avslutar med förslag på framtida 

forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensram som vi baserar vår studie på. Först inleder 

vi med att definiera begreppen CSR och FP och beskriver sedan sambandet mellan dessa. Vidare 

diskuteras ägarkoncentration ur ett agentteoretiskt perspektiv. Kapitlet avslutas med att se hur 

ägarkoncentrationen kan kopplas till dels CSR och FP men också till sambandet dem emellan. 

  

2.1 CSR och FP 

Att arbeta med och rapportera sina CSR-aktiviteter är ett sätt att vara transparent mot sina intressenter 

gällande de ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorerna (GRI, 2018). Global Reporting 

Initiative (GRI) är en ideell organisation som genom principer och riktlinjer baserade på 

hållbarhetsrapportering har utvecklat de mest globalt erkända standarderna för hållbarhetsredovisning 

(GRI, 2018). Tidigare litteratur visar, trots ett sådant initiativ, att CSR är både svårt att definiera och 

att mäta (Barnea & Rubin, 2010; Carroll & Shabana, 2010; Jones, Comfort, Hillier & Gibler, 2006; 

Margolis & Walsh, 2003; McWilliams & Siegel, 2011; Pan et al., 2014; Roman et al., 1999). Barnea 

och Rubin (2010) menar att vid mätning av olika dimensioner på CSR används i huvudsak tillgänglig 

data, antingen via analys av informationen som ges ut av företagen i olika dokument (likt GRI:s 

rapporter) eller från databaser (Malik, 2015). Jones et al. (2006) menar att företag har olika 

tillvägagångssätt och att det finns en stor variation i utformningen och omfattningen av 

rapporteringen. Att göra en analys av företagsrapporter för att mäta dess CSR-prestation blir ofta 

inkonsekvent och är tidskrävande vilket påverkar slutresultatet av studien (Malik, 2015). Ett sätt att 

motverka det är att använda sig av databaser för CSR-mätningar där oberoende aktörer rankar företags 

CSR-prestation (Barnea & Rubin, 2010). Detta ger ett mer konsekvent och generaliserbart resultat 

eftersom databaser ofta innehåller information från ett stort antal företag (Malik, 2015). Exempel på 

databaser är KLD (Kinder, Lynderberg, Domini Research och Analytics Inc.), Asset 4 Thomson 

Reuters, Bloomberg-databasen, CRD Analytics och Dow-Jones Sustainability (Barnea & Rubin, 

2010; Malik, 2015).  

 

I Kina har ett officiellt index skapats och introducerats för alla börsnoterade bolag som benämns SCV 

(Socialt bidragsvärde per aktie). Indexet bygger på hur mycket mervärde som skapas för samhället 

genom att beräkna exempelvis statens skatteintäkter från företaget, löner till anställda och andra 

värden som är intressanta för intressenter. Feng et al. (2018) har använt sig av variabeln och menar 
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att det ger bra information om ett företags CSR arbete eftersom det är ett tydligt och ett verkligt värde 

som företaget genererar till samhället. 

 

Enligt Malik (2015) hävdar vissa forskare att CSR är aktiviteter som inkluderar sociala, politiska, 

miljömässiga, ekonomiska aktiviteter och etiska handlingar. Medan andra forskare anser att CSR är 

ett beteende gentemot ett företags olika intressenter, såsom kunder, leverantörer, myndigheter, 

anställda och investerare. Merparten kopplar dock definitionen av CSR till intressentteorin 

(Campopiano & De Massis, 2015; Malik, 2015; Quéré, Nouyrigat och Baker, 2018; Wang, Dou & 

Shenghua, 2016).  

 

Malik (2015) definierar i sin studie CSR genom intressentteorin eftersom han anser att CSR är ett 

företags frivilliga initiativ för att möta sina olika intressenter, vilket även Orlitzky et al. (2003) gör 

då de menar att tillfredsställelse av olika intressegrupper är avgörande för företagets ekonomiska 

resultat. Campopiano och De Massis (2015) ser skillnader mellan familjeföretag och icke-

familjeföretag, där de sistnämnda kopplas ihop med intressentteorin eftersom de lägger mer fokus 

och arbete på de delar av CSR som gynnar deras intressenter.  

 

FP är likt CSR svårt att definiera och mäta (Barnea & Rubin, 2010; Roman et al., 1999). Margolis 

och Walsh (2003) samt Roman et al. (1999) konstaterar att ROA och Return on equity (ROE) är de 

mest förekommande variablerna som används vid mätning av FP. Chen et al. (2015) har använt sig 

av ROA för att kunna dra slutsatser om företagens lönsamhet oberoende av hävstångseffekten och 

ROE för att kunna dra slutsatser avseende aktiekurser och aktieägarnas förmögenhet. Detta är i 

enlighet med Barnea och Rubin (2010) som menar att när studier försöker att hitta samband mellan 

CSR och FP, definieras FP antingen genom aktiekurser eller bokföringsinformation eller en 

kombination av de två (Tobins Q). Att använda sig av flera variabler ger ett starkare mått på FP 

eftersom det både återspeglar företagets lönsamhet och produktivitet (Jaggi & Freedman, 1992). Vid 

en kombination av flera variabler kan även slutsatser dras om hur lönsamheten förändrats över tid 

(Chen et al., 2015). Hornungová och Milichovský (2019) och Zhang, Liu, Cheng och Gen (2016) har 

utfört faktoranalys av flera olika FP-mått för att få fram en gemensam faktor som speglar de olika 

måtten, anledningen är att det ger en bredare bild av företagets FP i jämförelse med att bara använda 

sig av ett endimensionellt mått.  
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2.1.1 Positivt samband mellan CSR och FP 

I flera decennier har sambandet mellan CSR och FP studerats (Barnea & Rubin, 2010; Carroll & 

Shabana, 2010; Margolis & Walsh, 2003; Wang et al., 2016). Majoriteten av tidigare forskning har 

visat att det föreligger ett positivt samband mellan CSR och FP (Barnea & Rubin, 2010; Carroll & 

Shabana, 2010; Malik, 2015; Margolis & Walsh, 2003; Orlitzky et al., 2003; Pan et al., 2014; 

Sandaruwan & Ajward, 2017; Waddock & Graves, 1997). Carroll och Shabana (2010) menar att när 

företag lägger energi på sina CSR-aktiviteter påverkas lönsamheten positivt. 

 

Wang et al. (2016) menar att intressentteorin stödjer det positiva sambandet mellan CSR och FP 

eftersom teorin tyder på att företagen ser sina intressenter som en del av företaget vilket gör att 

intäkter, vinster och slutligen avkastning till aktieägarna genereras. Detta stöds av Pan et al. (2014) 

som menar att intressenterna påverkar ett företags finansiella resultat direkt eller indirekt. Även Malik 

(2015) är enig men lyfter fram att CSR förbättrar relationer med myndigheter, samhället och andra 

intressenter vilket i slutändan leder till högre värde på företaget. Att arbeta med CSR kan gynna 

företaget då investerare, särskilt institutionella, är mer villiga att investera i företag som är kända för 

sitt CSR-arbete. Det kan även gynna företaget då de ses som en attraktiv arbetsgivare samt att 

medarbetare visar större engagemang för ett företag med bra offentlig bild, vilket även gör att 

kunderna uppmärksammar företaget och efterfrågar företagets produkter eller tjänster (Wang et al., 

2016). Även Malik (2015) konstaterar att CSR skapar fördelar för produktmarknaden och dessutom 

ökar företagets varumärke.  

 

Sandaruwan och Ajward (2017) har i sin studie analyserat vilken inverkan CSR har på företagens 

ROA och ROE och kommit fram till en signifikant positiv effekt. De har dock belyst osäkerheten 

kring att bara använda variabler tre år bakåt i tiden, samt att deras mått på FP enbart utgörs av två 

nyckeltal. Detta menar Sandaruwan och Ajward (2017) leder till att studiens resultat blir svagt, vilket 

även är i enlighet med Margolis och Walsh (2003) konstaterande om att resultatens osäkerhet beror 

på variation i mätmetoder. 

  

Variationen av resultat kan också skilja sig beroende på vilken marknad som studeras (Wang et al., 

2016). Sambandet mellan CSR och FP har enligt Wang et al. (2016) nämligen visat sig starkare på 

marknader med stabilare ekonomi än på utvecklingsmarknader. Ishiaq et al. (2017) menar att 

utvecklingsländer är mindre medvetna om rättigheter och skyldigheter avseende CSR vilket kan ha 

en negativ effekt på FP. Pan et al. (2014) har studerat sambandet på en tillväxtmarknad och 
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konstaterade att totalt sett har CSR en betydande positiv effekt på variablerna ROA, ROE och 

Earnings per share (EPS). Detta anser de tyder på att CSR-frågor kan hjälpa företag att sänka 

kostnaderna vilket leder till en vinstökning. De belyser dock att ledningen i många kinesiska företag 

enbart engagerar sig i CSR aktiviteter om det ger ekonomiska fördelar och för att klara av 

regleringarna från regeringen, de ignorerar därmed andra intressenter till företaget. Pan et al. (2014) 

menar att miljöansvaret främst är negativt i förorenade branscher eftersom de måste spendera mycket 

pengar på att minska miljöpåverkan under press av allmänhetens uppmärksamhet. Orlitzky et al. 

(2003) belyser risken i att inte ta externa intressenter i beaktning då osäkerhet kring ett företags arbete 

med miljöfrågor kan resultera i att aktier faller på börsen. 

  

Arbetet med CSR skiljer sig åt beroende på vilken bransch (Waddock & Graves, 1997) och 

bolagsstyrningsstruktur (Campopiano & De Massis, 2015) som studeras. Campopiano och De Massis 

(2015) menar att familjeägda företag fokuserar mer på välgörenhet och miljöfrågor medan icke-

familjeföretag lägger mer arbete på allmänna sociala intressen, ägare, anställda och kunder. Quéré et 

al. (2018) har studerat Europas bolagsstruktur och hävdar att stora företag i Europa spenderar mer på 

CSR på grund av att de är synliga för allmänheten och finanssamhället. Om företagens sociala 

beteende anses strida mot allmänhetens åsikter kan det leda till negativ publicitet, därför blir företaget 

avsiktligt mer etiskt om företaget är stort och exponeras för allmänheten. Storleken på företaget har 

därför visat sig ha ett positivt samband med CSR och FP. 

  

2.1.2 Negativt samband mellan CSR och FP  

Quéré et al. (2018) har mätt europeiska företags FP genom aktiemarknadsavkastning och kommit 

fram till att ju högre aktiemarknadsavkastning desto lägre CSR-betyg visar företagen. Eftersom 

företagsinvesteringar i CSR-aktiviteter inte direkt genererar ekonomiska vinster, uppmuntras heller 

inte etiskt beteende. Skulle däremot CSR-investeringar utgöra en källa till vinst vore alla företag, 

oavsett storlek, troligen intresserade att göra sådana investeringar (Quéré et al., 2018).  

 

Lioui och Sharma (2012) har studerat hur styrkan och oron kring CSR påverkar ett företags 

ekonomiska resultat och kommit fram till att det har en negativ effekt på ROA och Tobins Q. Detta 

menar de beror på att arbete med CSR förknippas med kostnader. Däremot har samspelet mellan 

företagens CSR och Forskning och Utveckling (FoU) en positiv korrelation. Lioui och Sharma (2012) 

förklarar vidare att CSR-arbete har en indirekt effekt och främjar ansträngningar med FoU eftersom 

det genererar ytterligare värde till företagen. 
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Det negativa sambandet mellan CSR och FP beror enligt Lin et al. (2009) på att lönsamheten påverkas 

negativt eftersom investeringar i CSR skapar extra kostnader. Även Barnea och Rubin (2010) samt 

Dam och Scholtens (2013) menar att det finns en risk att företag överinvesterar i aktiviteter kring 

CSR vilket potentiellt minskar företagets finansiella resultat. Aupperle, Carroll och Hatfield (1985) 

lyfter fram att ju mer ekonomiskt inriktat företaget är desto mindre arbetar de med CSR-frågor, vilket 

gör att det finns ett negativt samband mellan dessa variabler. 

  

Chen et al. (2017) har studerat hur kinesiska företag påverkas av obligatorisk CSR-rapportering. De 

kan konstatera att företag visar något sämre lönsamhet efter införandet av obligatorisk rapportering 

medan miljön påverkas positivt. Även Makni et al. (2009) finner ett starkt negativt samband på kort 

sikt mellan CSR-dimensionen miljö och de tre FP-måtten ROA, ROE och marknadsavkastning. De 

konstaterar att miljöinitiativ är kostsamma och föreslår en statlig subvention för att kompensera 

företag för den kortfristiga negativa effekten på FP som företagen drabbats av.  

 

Prencipe (2004) undersöker bland annat hur segmentrapportering, där CSR-rapportering ingår, kan 

ha en negativ inverkan på ett företags tillväxt och lönsamhet. Detta är ett komplext ämne och det 

förväntas att ju högre lönsamheten är desto mer uppmanas företag att avslöja information till sina 

intressenter, vilket i sin tur leder till att kostnader kring segmentrapportering tenderar att öka när 

lönsamheten ökar. Detta gör att Prencipe (2004) föreslår ett neutralt förhållande mellan de två 

variablerna segmentrapportering och FP. 

 

2.2 Agentteori 

Tidigare studier som undersökt ägarkoncentrationens påverkan på CSR, FP eller sambandet på de 

båda, har alla återkopplat till agentteorin (Barnea & Rubin, 2010; Dam & Scholtens, 2013; Feng et 

al., 2018; Ishiaq et al., 2017; Oh, Cha & Chang, 2017; Tagesson, Blank, Broberg & Collin, 2009). 

Av den anledningen är det bra att förstå hur företag med hög ägarkoncentration agerar sett ur 

agentteorins perspektiv för att förstå hur det kan påverka arbetet med CSR och FP.  
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2.2.1 Agentteorins uppkomst och innebörd 

Agentteorin grundades av Jensen och Meckling (1976) och beskriver förhållandet mellan arbetsgivare 

och anställda i ett företag (Fama & Jensen, 1983). Agentteorin kan även innefatta relationen mellan 

agent (företagsledning) och principal (ägaren). Jensen och Meckling (1976) hävdar att agentteorin 

leder till att konflikter uppstår mellan ägande och kontroll. Hos enmansföretag kan det inte uppstå 

några konflikter mellan ledningen och ägaren, därmed uppkommer inga agentkostnader (Ang, Cole 

& Lin, 2000; Bjuggren, Eklund & Wiberg, 2007). Jensen och Meckling (1976) menar att 

agentkostnader uppstår när ägaren försöker övervaka eller begränsa företagsledningens handlingar. 

Agentteorin grundar sig på att individer agerar i eget intresse, vilket kan medföra att ledningen och 

VD:n inte alltid agerar utifrån ägarnas intresse förklarar Rutledge och Karim (1999). Fama och Jensen 

(1983) menar att det därför blir viktigt att skydda aktieägarnas intresse och detta görs via övervakning 

som innebär att styrelsen i ett bolag agerar på aktieägarnas vägnar. Detta för att övervaka och begränsa 

ledningens verksamhet för att säkerställa beteende som maximerar aktieägarvärdet, om kontrollen 

kring ledningen och VD:n stärks minskar risken att fel beslut fattas.  

 

Jensen och Meckling (1976) beskriver att medarbetarna idag blir mer och mer betydelsefulla vilket 

ökar betydelsen att studera ett företags agentrelationer. De menar att agentteorin skapades för att lösa 

två problem vilka kan kopplas samman med förhållandet mellan arbetsgivare och anställda 

(agentrelationer). Det första problemet är uppkomsten av eventuella intressekonflikter, vilket innebär 

att den anställde agerar i eget intresse men i en arbetsmiljö som utformats av arbetsgivaren. Det andra 

problemet som kan uppstå är att arbetsgivaren och den anställde kan ha olika riskpreferenser. Dessa 

problem anser de kan förebyggas genom så kallade utkomstbaserade kontrakt via aktier, obligationer 

eller bonussystem. Ett annat alternativ som de lyfter fram för att lösa dessa problem är övervakning, 

vilket innebär att ledningen via ett informationssystem övervakar den anställde. Denna typ av 

styrsystem med övervakning kan enligt Eisenhardt (1989) benämnas som positivistisk agentteori. Ett 

högt koncentrerat ägande kan kopplas samman med övervakning och därmed faller det också in under 

den positivistiska agentteorin. Detta styrsystem med övervakning kan dock skapa 

övervakningskostnader, vilka är en sorts agentkostnad (Jensen & Meckling, 1976).  
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2.2.2 Ägarkoncentration enligt agentteorin 

Flera studier har undersökt sambandet mellan ägarkoncentration och agentteorin (Fama & Jensen, 

1983; Jensen & Meckling, 1976; Shleifer & Vishny, 1997). La Porta et al. (1999) har studerat 

kontrollerande aktieägare som innehar en större rösträtt än den kapitalandel de äger. Morck et al. 

(2000) förklarar att de kontrollerande aktieägarna kan genomföra detta bland annat genom 

pyramidstruktur. En sådan struktur skapar en skillnad mellan kontrollerande aktieägare och andra 

aktieägare likt den skillnad som Jensen och Meckling (1976) noterade mellan arbetsgivare och 

anställda. Morck et al. (2000) menar dock att skillnaden i pyramidstruktur är mycket mer extrem än 

skillnaden i Jensen och Mecklings (1976) exempel.  

 

Shleifer och Vishny (1997) förklarar att fenomenet där ett fåtal koncentrerande ägare får stor kontroll 

över ett företag riskerar att leda till att ägarna utnyttjar detta för sin privata vinning och 

minoritetsägarna blir utan inflytande. De menar att ledningen är i behov av finansiärernas medel på 

grund av att han eller hon inte själv har tillräckligt med eget kapital för att investera, alternativt att 

chefen behöver medlen till sitt eget innehav. Detta i sin tur gör att det skapas en osäkerhet hos 

finansiärerna, som inte kan vara helt säkra på vad de får tillbaka från ledningen på den finansiering 

som de investerat. Shleifer och Vishny (1997) belyser att ett av problemen i agentteorin därför kan 

bero på att det finns svårigheter för finansiärer att försäkra sig om att deras pengar används på “rätt” 

saker. För att undvika det tecknar finansiärerna och ledningen vanligtvis ett kontrakt som specificerar 

vad ledningen gör med fonderna och hur avkastningen är uppdelad mellan ledningen och 

finansiärerna. Här uppstår det ofta en problematik eftersom alla eventuella framtida scenarion är svåra 

att förutse, vilket medför att teorin om äganderättens roll om hur dessa kontrollrättigheter kan fördelas 

effektivt blir viktiga. Ett högt koncentrerat ägande leder därmed till högre agentkostnader skriver 

Shleifer och Vishny (1997) vilket i sin tur hindrar ett företags tillväxt förklarar Morck et al. (2000). 

 

2.3 Ägarkoncentration och dess påverkan på sambandet mellan CSR och FP 

Det finns idag inte mycket forskning kring ägarkoncentrationens påverkan på sambandet mellan CSR 

och FP (Feng et al., 2018; Ishiaq et al., 2017). Feng et al. (2018) har gjort en studie över kinesiska 

energibolag där de funnit att både den kortsiktiga och den långsiktiga ekonomiska utvecklingen 

påverkas positivt av CSR. De har använt sig av en kombinerade variabel där de både mäter 
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ägarkoncentration och ägarcirkulation3. De finner att ägarcirkulation har ett positivt förhållande på 

den ekonomiska utvecklingen på kort sikt vilket leder till att bolagen gör en kortfristig vinst när 

ägarcirkulationen stärks. Feng et al. (2018) uppmärksammar även i sin studie att CSR:s effekt på 

kortsiktig ekonomisk utveckling styrs av ägarkoncentrationen. Ishiaq et al. (2017) har i sin studie 

undersökt 60 icke-finansiella företag i Pakistan. Både Feng et al. (2018) och Ishiaq et al. (2017) 

beskriver hur en lägre ägarkoncentration stärker den positiva effekten av CSR på FP. Ett överdrivet 

koncentrerat ägande kan däremot leda till ofördelaktiga beslut som inte gynnar intressenter vilket 

minskar den positiva effekten av CSR på FP. Ingen tidigare studie har studerat sambandet på den 

europeiska marknaden. Nedan följer diskussion kring ägarkoncentration i Europa och vidare om 

sambandet mellan ägarkoncentration och FP samt ägarkoncentration och CSR.  

 

2.3.1 Ägarkoncentration i Europa 

Styrning i börsnoterade bolag kan delas in i två huvudtyper, bolag med spritt ägande där ledningen 

kan kontrollera bolaget (marknadsbaserat system) och bolag med koncentrerat ägande där ägaren 

själv kontrollerar bolaget (kontrollägarsystem). De anglosaxiska länderna, främst USA och 

Storbritannien är exempel på marknadsbaserat system medan övriga världen och i synnerhet 

Kontinentaleuropa är exempel på kontrollägarsystem. I bolag med spritt ägande, i jämförelse med 

koncentrerat ägande, ökar risken att aktieägarnas intressen skiljer sig åt eller att bolaget drivs i andra 

intressen än i aktieägarnas. För att minska sådana intressekonflikter finns därför olika regler och 

riktlinjer för bolagsstyrning som framförallt syftar till att bolag ska drivas med ägarnas intressen för 

ögonen (Jakobsson & Wiberg, 2014). 

  

Enligt Jakobsson och Wiberg (2014) har europeiska kontrollerande aktieägare kunnat behålla 

kontrollen av företagen genom pyramider, korsägande och röstdifferentierade aktier. Faccio och Lang 

(2002) har dock i sin studie, till skillnad från La Porta et al. (1999) funnit att pyramidstruktur och 

aktier i dubbelklass har marginell påverkan på att kontrollrättigheter överstiger kapitalandelen i 

europeiska noterade och onoterade bolag. De konstaterar att betydande antal företag är kontrollerade 

av staten medan La Porta et al. (1999) funnit att det även är vanligt att företag i Europa kontrolleras 

av familjer. Senaste decenniet har dock finansiella institutioner fått en viktig roll som finansiärer i 

Europa (Jakobsson & Wiberg, 2014). 

                                                 
3 Mäts som förhållandet mellan omsättningsbara aktier / antalet totala offentliga aktier Feng et al. (2018). 
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Sambandet mellan länders rättssystem, ägarstrukturer och bolagsstyrning har enligt Jakobsson och 

Wiberg (2014) studerats i en mängd tidigare studier, där det visat sig att större ägare i USA och 

Storbritannien hindras av regleringar att kontrollera bolaget. Det leder till att det blir kostsamt att 

inneha kontrollposter som är en av förklaringarna till att anglosaxiska bolagen har stor ägarspridning. 

Ytterligare en skillnad som Jakobsson och Wiberg (2014) lyfter fram i bolagsstyrningen mellan de 

anglosaxiska och de kontinentaleuropeiska länderna är uppbyggnaden av rättssystemet. De 

anglosaxiska länderna i Europa, Cypern, Irland och Storbritannien har likt USA ett rättssystem som 

bygger på common law, där rättsfall betraktas som den viktigaste källan till lag, medan övriga Europa 

har civil law, där domstolar i första hand ska utgå från och tolka lagtexten (Jakobsson & Wiberg, 

2014; La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny, 1998). La Porta et al. (1998) konstaterar att 

common law kopplas till lägre ägarkoncentration och civil law till högre ägarkoncentration.  

 

2.3.2 Ägarkoncentration och FP 

Flera studier har undersökt förhållandet mellan ägarkoncentration och ett företags FP. Resultaten är 

inte eniga men Feng et al. (2018) skriver att majoriteten av studierna drar slutsatsen att det finns ett 

positivt förhållande mellan ägarkoncentration och ekonomisk utveckling. De poängterar dock att en 

del inte anser att ägarkoncentration påverkar sambandet alls medan andra påvisar att det finns ett 

inverterat U-format samband, där FP påverkas olika beroende på nivån av ägarkoncentration. Short 

(1994) kan efter sin litteraturstudie konstatera att det till övervägande del finns en positiv koppling 

mellan ägarkoncentration och lönsamhet. Feng et al. (2018) beskriver ägarkoncentration som en 

nyckelindikator för ett stabilt ägande och att ett koncentrerat och stabilt ägande i sin tur leder till ökad 

effektivitet och högre FP. 

  

Morck, Shleifer och Vishny (1988) undersöker i sin studie om det finns ett samband mellan ett 

företags ägarstruktur och dess marknadsvärde. Ett vanligt sätt att mäta och definiera ägarstruktur är 

att mäta ägarkoncentration (Prencipe, 2004; Tagesson et al., 2009), vilket Morck et al., (1988) har 

gjort eftersom de mäter ägarstrukturen genom andelen av ledningens aktieinnehav. För att mäta 

marknadsvärde använder de sig av Tobins Q och vinstnivå. Morck et al. (1988) konstaterar i sin studie 

att när ledningens aktieägande ligger mellan 0–5 procent finns det ett positivt samband mellan ett 

företags ägarstruktur och dess marknadsvärde. När ledningens aktieägande ligger mellan 5–25 

procent ser de ett negativt samband. När ledningen sedan passerar ett 25-procentigt aktieägande blir 

sambandet återigen positivt. 
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Även Cheung och Chan (2004) har i sin studie delat upp aktieägandet, de som överstiger 50 procent 

och de som understiger 50 procent. De menar att den ensamma aktieägaren som äger mer än 50 

procent bär ett större ansvar för företagets värde vilket i sin tur påverkar dess FP. Faccio och Lang 

(2002) menar att det är det vanligaste sättet att definiera den kontrollerande ägaren, den som 

kontrollerar en absolut majoritet av rösträtten, det vill säga över 50 procent. Jakobsson och Wiberg 

(2014) menar att det i de allra flesta fall innebär total kontroll av bolaget. Men forskningslitteraturen 

visar på att ett ägande som motsvarar cirka 20 procent av rösterna är mer än tillräckligt för att 

kontrollera ett bolag (Morck, 2007).  

  

I utvecklingsländer och i östasien är familjeföretag vanliga och två tredjedelar av de börsnoterade 

bolagen kontrolleras av en ensam ägare vilket gör att rikedomen är väldigt koncentrerad i dessa länder 

(Claessens et al., 2000; Ishiaq et al., 2017). Morck et al. (2000) anser att ägarstrukturen har stor 

påverkan på ett lands kapital och konstaterar att i länder där majoriteten av företagen är familjeägda 

påverkas ett lands kapital negativt. Claessens et al. (2000) menar att den höga ägarkoncentrationen, 

som familjeägda företag ofta har, skapar agentproblem och att det vidare påverkar ett företags FP 

negativt då agentkostnader uppstår. Även Shleifer och Vishny (1997) är eniga med ovanstående 

forskare om att ett högt koncentrerat ägande hindrar tillväxten för företaget. 

 

2.3.3 Ägarkoncentration och CSR 

Tidigare studier har undersökt ägarstrukturens koppling till företags CSR-arbete (Barnea & Rubin, 

2010; Dam & Scholtens, 2013; Oh et al., 2017). CSR kan vara en konflikt mellan olika aktieägare. 

Barnea och Rubin (2010) förklarar att ledningen och stora aktieägare kan ha ett intresse i att öka 

avsättningen till CSR-utgifter till en högre nivå än det som maximerar företagets värde. Detta 

eftersom ett högt CSR-betyg ger företaget unika fördelar såsom att man värderar sin personal, miljön 

och värnar om samhället. Det kan också handla om att ledningen och stora aktieägare gör höga 

avsättningar till CSR eftersom det gynnar dem privat. Detta är något som enbart gynnar dem själva 

och andra aktieägare kan inte vara med och påverka de höga CSR-utgifterna, även om det skulle 

minska företagets värde. Denna konflikt kan därmed ge de stora aktieägarna och ledningen unika 

fördelar på bekostnad av andra mindre aktieägare (Barnea & Rubin, 2010). 

  

Dam och Scholtens (2013) skriver att ett högt koncentrerat ägande kan leda till en försämring i ett 

företags arbete med CSR. I sin studie undersöker Dam och Scholtens (2013) 700 europeiska företag 

och finner att olika ägare har olika attityder till CSR. Det visar sig också att ett mer koncentrerat 
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ägande leder till att mindre pengar läggs på CSR-arbete. Dam och Scholtens (2013) slutsats innebär 

att ett högt koncentrerat ägande kan likställas med låg CSR-nivå. Detta resonemang stöds av Tagesson 

et al. (2009) vilka menar att företag där ägarkoncentrationen är låg innehar högre förväntningar på 

sig att CSR-rapportera jämfört med företag som har en hög ägarkoncentration. Detta innebär att 

företag som har ett högt koncentrerat ägande investerar mindre i CSR-arbete.  

  

Oh et al. (2017) undersöker hur ett företags ägarstruktur påverkar CSR och kommer fram till att när 

chefer eller styrelseledamöter har stor ägarrätt tenderar företagen att engagera sig som mest i CSR-

arbete, det gäller även när institutionella äganderätter är relativt höga. Oh et al. (2017) menar att det 

därför blir viktigt för företagen att behålla dessa starka styrningsmekanismer för att kunna maximera 

sin sociala prestanda och sitt arbete med CSR. Ägande kan klassificeras i olika kategorier från olika 

perspektiv skriver Feng et al. (2018) vilket innebär att effekterna som en låg respektive hög 

ägarkoncentration har på CSR är inkonsekventa. 

  

2.4 Sammanfattning och uppställning av hypoteser 

Studien ämnar förklara hur ägarkoncentrationen påverkar sambandet mellan CSR och FP. Till en 

början vill vi därför testa sambandet mellan CSR och FP. Efter vår genomgång av tidigare studier 

visar övervägande del att det finns ett positivt samband mellan CSR och FP (Barnea & Rubin, 2010; 

Carroll & Shabana, 2010; Malik, 2015; Margolis & Walsh, 2003; Orlitzky et al., 2003; Pan et al., 

2014; Sandaruwan & Ajward, 2017; Waddock & Graves, 1997). Argumenten är dels att arbete med 

CSR förbättrar företagets relation till sina intressenter men även att arbete med CSR ger företaget ett 

bättre rykte. CSR-arbete är ett etiskt beteende som gör att intressenter vill investera i företaget vilket 

ger företaget ekonomiska fördelar. Vi kan konstatera att tidigare studier använt sig av olika mått för 

FP vilket gör att resultaten blir inkonsekventa. Vi kommer att sammanföra fyra olika FP-mått till ett 

vilket ger oss ett sammansatt mått. I och med att CSR-rapportering varit obligatoriskt för stora företag 

i Europa sedan 2014 tror vi att företagen anpassat sig till deras intressenter och kunnat styra så att 

investeringar i CSR gynnar företagens FP. Vi förväntar oss därför ett positivt samband mellan CSR 

och ett företags FP. 

  

Hypotes H1: Det finns ett positivt samband mellan CSR och FP. 

  

Innan vi går vidare och kan besvara studiens syfte vill vi först studera hur sambandet mellan 

ägarkoncentration och FP ser ut utan att ta hänsyn till ett företags CSR. Detta eftersom nivån av 
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ägarkoncentration i tidigare studier har visat sig påverka ett företags FP på olika vis, där både en låg 

och en hög ägarkoncentration har en positiv påverkan på ett företags FP (Morck et al., 1988). 

Kontinentaleuropa präglas av en hög ägarkoncentration, där ägaren själv kontrollerar bolaget genom 

att den styrande och övervakande funktionen är kombinerad (Jakobsson & Wiberg, 2014). En hög 

ägarkoncentration är indikation på ett stabilt ägande som leder till ökad effektivitet och högre FP 

enligt Feng et al. (2018). Dock menar Claessens et al. (2002) och Morck et al. (2000) att en väldigt hög 

ägarkoncentration som återfinns i familjeföretag påverkar företagets lönsamhet negativt. 

Kontinentaleuropa domineras dock inte av familjeföretag vilket gör att vi utifrån tidigare resonemang 

i teorin, likt Short (1994) och Morck et al. (1988) antar ett positivt samband mellan ett företags 

ägarkoncentration och FP. 

  

Hypotes H2: Det finns ett positivt samband mellan ägarkoncentration och FP. 

 

Likt att ägarkoncentration påverkar ett företags FP, påverkar det också arbetet med CSR (Feng et al., 

2018; Morck et al., 2000; Prencipe, 2004; Short, 2000; Tagesson et al., 2009). Dam och Scholtens 

(2013) skriver att ett högt koncentrerat ägande kan leda till en försämring i ett företags arbete med 

CSR. CSR kan enligt Barnea och Rubin (2010) leda till en konflikt mellan olika aktieägare och 

Freidman (1970) menar att engagemang i CSR även kan skapa en konflikt mellan ledningen och 

aktieägarna. Majoriteten av tidigare studier pekar på att ägarkoncentration har en negativ effekt på ett 

företags CSR, medan forskning kring ägarkoncentrationens effekt på ett företags FP är oenig men till 

övervägande del positiv. 

 

Tidigare studier som likt vår studerar ägarkoncentrationens effekt på sambandet mellan CSR och FP 

visar på att högre ägarkoncentration försvagar det positiva sambandet mellan CSR och FP (Feng et 

al., 2018; Ishiaq et al., 2017), vilket härleds till att en konflikt uppstår mellan de kontrollerande 

aktieägare och minoritetsägare. Studierna är gjorda på andra marknader än den europeiska stabila 

marknaden och det har visat sig att bolagsstyrningen har en inverkan på ett företags arbete med CSR. 

De tidigare studierna är gjorda på enbart ett land som har en hög ägarkoncentration men där domineras 

ägandet av familjeföretag och statligt ägda företag. Även Kontinentaleuropa har en hög 

ägarkoncentration med en eller ett fåtal kontrollerande aktieägare och ägarskapet domineras av 

finansiella institut. Utifrån vår teoretiska referensram och tidigare studier antar vi att den negativa 

effekt som ägarkoncentration har på ett företags CSR kommer att påverka sambandet mellan CSR 
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och FP negativt. Vi förväntar oss därför att ägarkoncentration har en negativt modererande effekt på 

det positiva sambandet mellan CSR och FP enligt nedanstående illustration och hypotes.  

 

Hypotes H3: Ägarkoncentration har en negativt modererande effekt på sambandet mellan CSR och 

FP. 

  

 

Figur 1: Moderationsmodell, egen bild 

 

 

 

  



 

21 

 

3. Metod 

I denna del redogör vi för tillvägagångssättet i vår metoddel. Vi inleder med att beskriva vår 

vetenskapliga utgångspunkt och forskningsprocess. Därefter presenterar vi vår 

datainsamlingsmetod, studiens population samt urval och bortfall. Efter det presenteras 

operationaliseringen som behandlar våra beroende, oberoende och kontrollvariabler. Slutligen 

presenterar vi våra analysmetoder, kvalitetskriterier och kritik till metodval. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studiens syfte är att samla in och studera numerisk data och det kan beskrivas som en kvantitativ 

metod (Backman, 2016; Bryman & Bell, 2013; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009. Den kvantitativa 

metoden har sitt ursprung inom den positivistiska traditionen förklarar Bryman och Bell (2013). 

Sohlberg och Sohlberg (2009) skriver om den positivistiska traditionen och menar att det är en 

tradition vars uppgift är att förklara olika fenomen. Sohlberg och Sohlberg (2009) beskriver även att 

den positivistiska traditionen inte enbart ska fokusera på förklaring utan att den också ska kunna 

förutse framtida scenarion. Vår forskning och studie sammanfaller således med den positivistiska 

kunskapssynen eftersom syftet är att förklara hur ägarkoncentration kan ha ett samband med ett 

företags CSR-arbete och dess FP. Vår forskning ämnar också bidra till att underlätta för företag 

genom att i förväg se om en hög respektive låg ägarkoncentration kan förbättra dess CSR och FP. 

Bryman och Bell (2013) menar att några av de viktigaste fokusområdena inom kvantitativ forskning 

är mätning, kausalitet och generalisering. Detta återspeglas också i vårt syfte eftersom vi genom 

mätning av ett antal variabler vill se hur dessa förhåller sig till varandra. 

 

Bryman och Bell (2013) samt Sohlberg och Sohlberg (2009) beskriver att hypotesprövning är ett 

vanligt förekommande inslag inom den kvantitativa metoden och den positivistiska traditionen. 

Sohlberg och Sohlberg (2009) förklarar den hypotetiskt deduktiva metoden som innebär att man med 

utgångspunkt från teorin härleder konsekvenser för att sedan testa dessa. Även Bryman och Bell 

(2013) illustrerar den deduktiva processen på ett liknande vis genom sex olika steg där man först 

inhämtar teori, för att sedan ställa hypoteser, samla in data och slutligen sammanfatta datan i ett 

resultat för att testa hypoteserna.  
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Figur 2: Figur över den deduktiva processen (Bryman och Bell, 2013). 

 

 

 

 

För att finna underlag till vår forskningsstudie har vi läst in oss på ämnet genom att studera 

vetenskapliga artiklar och böcker inom vårt forskningsområde. De vetenskapliga artiklar vi läst har 

vi hittat genom sökningar i de databaser som Högskolan i Gävle hänvisar till, de främsta vi använt 

oss av är: Diva, Emerald, Google Scholar och Science Direct. De sökord som vi använt oss av i vårt 

arbete för att hitta lämpliga vetenskapliga artiklar är: CSR, FP, shareholders, ownership 

concentration, ownership structure. Bryman och Bell (2013) beskriver att sökord är en viktig del i 

sökningen av artiklar. Vi har gjort vårt yttersta för att finna lämpliga vetenskapliga artiklar med en 

hög ranking enligt Academic Journal Guide 2015 (The chartered association of business schools, 

2015). Academic Journal Guide 2015 baserar sin ranking på en 1–4* skala där rating 3 eller högre 

anses vara en hög ranking. Vi är medvetna att några av våra artiklar inte finns med hos Academic 

Journal Guide 2015 och det beror främst på att forskning inom ägarkoncentrationens påverkan på ett 

företags CSR-arbete och dess FP inte är så utbrett ännu. Vi anser ändå att kvalitén på dessa artiklar 

är tillräckligt hög för att användas i vårt arbete eftersom innehållet i dessa bidrar med relevant 

information till vår studie. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har i vår datainsamlingsmetod använt oss av databasen Thomson Reuters Datastream för att samla 

information från börsnoterade bolag i Europa. Databasen innehar data från över 7 000 börsnoterade 

bolag över hela världen (Thomson Reuters, 2019b). 

 

Eftersom vi samlar in vårt empiriska material via databasen Thomson Reuters Datastream, innebär 

det att vi samlar sekundärdata vilket har kommit att bli alltmer vanligt den senaste tiden (Bryman & 

Bell, 2013; Malik, 2015; Saunders et al., 2009). En fördel som både Bryman och Bell (2013) samt 

Saunders et al. (2009) beskriver med sekundärdata är att den är tidsbesparande vilket gör att man kan 

lägga mer tid och kraft på analys och tolkning av det insamlade materialet. Bryman och Bell (2013) 

förklarar också att arbetet med sekundärkällor ger en kostnadsbesparing och sänker kostnaderna 

avsevärt jämfört om man samlat in dataunderlaget till studien på egen hand. De nackdelar som både 

Bryman och Bell (2013) samt Saunders et al. (2009) nämner med sekundärdata är den komplexitet 
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som databaser kan medföra. De är omfattande och innehåller ett stort antal respondenter och variabler. 

En annan nackdel som Bryman och Bell (2013) menar är att man inte alltid är bekant med materialet 

som finns i databaser. De anser att det är viktigt att man har kunskap om de variabler som finns och 

hur de har kodats för att man ska få relevant och aktuellt material i sina sökningar. Det kan också 

finnas en risk att man inte vet av vilken kvalité det empiriska underlaget är skriver Bryman och Bell 

(2013). Medveten om de nackdelar som finns med sekundärdata anser vi ändå att fördelarna med 

dessa överväger eftersom vi, som Malik (2015) beskriver det, använt oss av den etablerade och 

tillförlitliga databasen Thomson Reuters Eikon. 

 

3.3 Studiens urval, population och bortfall 

Enligt Thomson Reuters (2019b) har de sedan år 2002 samlat in uppgifter från över 7 000 företag, 

detta gör att vi i vår studie behöver avgränsa oss vilket också Saunders et al. (2009) belyser är en 

viktig del i det kvantitativa forskningsarbetet. Genom att avgränsa oss till Thomson Reuters Asset4 

Europe kan vi genomföra vår studie på börsnoterade bolag i Europa. Vi har dock uteslutit företag från 

Storbritannien, Irland och Cypern då deras bolagsstyrning och rättssystem, skiljer sig från övriga 

Europa vilket vi redogjort för i vår teoridel. Till en början bestod urvalet av 681 företag. Vi har sedan 

manuellt filtrerat bort de företag som saknat något värde för de variabler som vi behöver i vår studie. 

Totalt antal observationer som vi fått för åren 2009–2017 är (169 företag * 9 år) =1 521 stycken.  

 

Eftersom vi inhämtat data till vår studie från Thomson Reuters innebär det att vi genomför ett icke-

slumpmässigt urval, där vi samlat data utifrån den information som funnits tillgängliga för oss 

(Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) är generalisering en viktig del inom den 

kvantitativa forskningen och belyser att icke-slumpmässiga urval kan hämma 

generaliseringsprocessen. Det kan också leda till att resultatet blir snedvridet vilket beror på att värden 

som kan antas hos en variabel inte fångas upp (Bryman & Bell, 2013; Yeager, Krosnick, Chang, 

Javitz, Levendusky, Simpser & Wang, 2011). Dock påtalar Moore, McCabe, Alwan, Craig och 

Duckworth (2011) att urvalet ändå är betydelsefullt och att det är en väl beprövad metod inom 

redovisningsforskningen vilket därför talar för att använda sig av icke-slumpmässigt urval. 

 

Vi har använt oss av dummyvariabler för länder i studien eftersom vi vill beakta hur skillnaderna 

mellan länderna kan se ut. De länder som ingår i vår studie är: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjeckien, 

Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.  
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Vi har även använt oss av dummyvariabler för branscher i studien för att beakta hur skillnaderna 

mellan branscherna kan se ut. De branscher som ingår i vår studie är: Basic materials, Consumer 

Goods, Consumer Services, Financials, Health Care, Industrials, Oil & Gas, Techonlogy, 

Telecommunications och Utilities. 

 

3.4 Operationalisering 

Med operationalisering omvandlas allmänna begrepp till mätbara mått genom att ange på vilket sätt 

begreppet uttrycks i mätbara termer (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  

 

3.4.1 Beroende variabler 

FP (FPCOMB) 

Effekterna av CSR speglar sig både i ett företags lönsamhet och produktivitet därför utför vi en 

faktoranalys av fyra variabler av FP; Return on assets (ROA), Return on equity (ROE), Earnings per 

share (EPS) samt CASH. ROA och ROE är enligt tidigare studier ett vanligt sätt att definiera ett 

företags FP (Margolis & Walsh, 2003; Roman et al., 1999). EPS och CASH har vi valt i enlighet med 

Jaggi och Freedman (1992) då investerare enligt dem inte är intresserade av företagets kassaflöde 

men det är ändå något som påverkar företagets FP vilket de anser att även EPS gör. Ytterligare en 

motivering till att använda många variabler är att vi på så sätt dels väger in bokföringsbaserade mått 

i form av ROA och ROE men även marknadsbaserade mått i form av EPS. (Pan et al., 2014).  

 

3.4.2 Oberoende variabler 

CSR (ESGSCORE) 

I denna studie används Thomson Reuters ESG-index som mått på ett företags CSR. ESG-index mäter 

prestation inom Environmental, Social and Governance. Inom varje dimension ryms flera olika 

områden som betygsätts på en skala mellan 1–10 av databasen Thomson Reuters (Figur 3). Det gör 

att värdet är objektivt och transparent. Malik (2015) påpekar i sin studie att det är svårt att mäta och 

definiera CSR och att man med fördel kan använda databaser vilket är mer effektivt och mer objektivt. 

Thomson Reuters innehåller data från över 7 000 företag och är den mest omfattande ESG-databasen 

i världen (Thomson Reuters, 2019a). 

 

Figur 3: Modell över ESG-måttet (Thomson Reuters, 2019a). 
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Ägarkoncentration (CLOSELY) 

Ett vanligt sätt att mäta och definiera ägarstruktur är att mäta ägarkoncentration (Morck et al., 1988; 

Prencipe, 2004; Tagesson et al., 2009). Vi kommer att mäta ägarkoncentrationen (CLOSELY) genom 

andelen aktier ägda av kontrollerande aktieägare dividerat med utestående aktier. Detta för att, som 

vi tidigare nämnt, bedöma om det finns en hög ägarkoncentration respektive låg ägarkoncentration 

och hur detta kan påverka sambandet mellan CSR och FP. Vi använder oss av måttet Closely Held 

Shares från databasen Thomson Reuters Datastream som mäter insiderägande vilket vi i enlighet med 

Jakobsson och Wiberg (2014) likställer med ett kontrollerat ägande. 

 

3.4.3 Modererande variabel  

En modererande variabel förstärker eller försvagar sambandet mellan den beroende och oberoende 

variabeln (Ishiaq et al., 2017). Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver att den modererande variabeln 

används för att undersöka om det finns en interaktionseffekt mellan dessa två variabler. Våra två 

oberoende variabler blir således studiens modererande variabel för att se om den har någon effekt på 

sambandet mellan CSR och FP.  
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ESGSCORE x CLOSELY 

Den modererande effekten får vi genom att multiplicera företagets CSR poäng (ESGSCORE) med 

företagets ägarkoncentration (CLOSELY). 

 

3.4.4 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler används för att definiera sambandet mellan beroende och oberoende variabler (Feng 

et al., 2018), men även för att kunna säkerställa resultat eftersom både beroende och oberoende 

variabler kontrolleras (Margolis & Walsh, 2003). 

 

Market to book value (MTB)  

För att mäta MTB divideras marknadsvärdet av eget kapital med det balanserade egna kapitalet för 

bolaget. Kontrollvariabeln används för att kontrollera effekter som beror på företagens 

tillväxtpotential (Barnea & Rubin, 2010). 

 

MTB= Marknadsvärde av eget kapital /Balanserat eget kapital.  

 

 

 

Storlek (SIZE) 

Storlek på företaget påverkar hur mycket investeringar som görs i CSR och större företag tenderar att 

följa CSR-praxis mer än vad mindre företag gör (Ishiaq et al., 2017). Barnea och Rubin (2010) samt 

Quéré et al. (2018) hävdar att större företag har större operativ inverkan och större synlighet och 

därmed förväntas spendera mer på CSR för att få ett bättre ESG-index. Kontrollvariabeln används för 

att kontrollera effekter som beror på företagens storlek. 

 

Likt tidigare studier (Barnea & Rubin, 2010; Feng et al., 2018; Ishiaq et al., 2017; Sandaruwan & 

Ajward 2017; Quéré et al., 2018) definierar vi SIZE som logaritmen av totala tillgångar. 

 

SIZE = Ln (Totala tillgångar) 

 

Skuldsättningsgrad (DEBT) 

Variabeln fungerar som en kontroll, relaterad till risknivån som ett företag är villig att ta (Barnea & 

Rubin 2010). Vanligtvis är företag som har lägre skuld mer benägna att ta CSR-initiativ än företag 

med stor skuldandel (Ishiaq et al., 2017). Vi använder variabeln eftersom den påverkar ledningens 
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och ägarnas beslut gällande CSR. Vi definierar DEBT som totala skulder dividerat med totala 

tillgångar. 

 

DEBT= Totala skulder / Totala tillgångar 

 

3.4.5 Dummyvariabler 

BRANSCH 

Det har visat sig stora variationer i CSR-värde mellan olika branscher (Barnea & Rubin, 2010). 

Eftersom vi studerar många olika branscher behöver vi använda oss av denna variabel. Vi har utgått 

från Industry Classification Benchmark (ICB) i Thomson Reuters eftersom det är en globalt erkänd 

standard för att kategorisera företag och värdepapper i olika branscher. 

 

COUNTRY  

Olika länder har olika bolagsstrukturer som vi redogjort för tidigare vilket ger oss ett behov av att se 

hur det skiljer sig mellan länderna. Tidigare studier har fokuserat på ett land och därför inte haft med 

denna variabel. 

YEAR  

Denna dummyvariabel används för att kontrollera skillnad mellan olika år. Vi vill se om effekter 

beror på eventuella förändringar mellan åren 2009–2017 avseende våra oberoende-, beroende- och 

modererande variabler.  

 

3.5 Analysmetoder 

Det första steget i vår analys blir att göra en faktoranalys för att se om våra fyra FP-variabler lämpar 

sig för att slås ihop till en gemensam variabel. För att få underlag till vår deskriptiva statistik gör vi 

först en univariat analys genom att undersöka varje enskild variabels medelvärde, standardavvikelse, 

övre och nedre kvartil samt minimum- och maximumvärden. Därefter följer en bivariat analys där vi 

kontrollerar våra variabler i en korrelationsmatris för att se variablernas samvariation. Slutligen 

genomförs en multivariat analys för att testa våra hypoteser. Vi har också undersökt eventuella 

felkällor genom test för multikollinearitet och heteroskedasticitet.  

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att ett vanligt verktyg för att analysera kvantitativ data är 

statistikprogrammet IBM SPSS. I vår studie har vi inhämtat data från Thomson Reuters Datastream 

som vi laddat ned till Excel. Därefter har vi med hjälp av IBM SPSS genomfört våra analyser, 
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resultaten av analyserna presenteras i vår resultatdel. Signifikansnivån (Sign) anger sannolikheten att 

resultatet inte beror på slumpen (De Veaux, Velleman, & Bock 2014). Denna studie tillämpar 

signifikansnivåerna p<0,01(***), p<0,05(**) och p<0,1(*) enligt Djurfeldt och Barmarks (2009) 

rekommendationer. Signifikansnivåerna ger stöd för att studien inte felaktigt förkastar en hypotes och 

ju lägre signifikansnivå desto mindre risk att fel antagande ställs. 

 

3.5.1 Faktoranalys 

En faktoranalys används ofta som ett förberedande steg inför en regressionsanalys och används för 

att undersöka den inbördes relationen mellan ett antal variabler, samt för att undersöka vilken 

samvariation det finns dem emellan (Djurfeldt & Barmark, 2009). För att foga samman våra fyra FP-

variabler (ROA, ROE, EPS, CASH) till en variabel behöver vi därmed göra en faktoranalys. Mätning 

av ett antal likartade variabler kan skapa problem och därför blir det viktigt att sammanfoga dessa 

variabler för att undvika att de korrelerar med varandra inbördes (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Sammanslagning av likartade variabler till en gemensam faktor gör att det gemensamma faktorvärdet 

visar en bredare bild men den speglar fortfarande originalinformationen (Hornungová & 

Milichovský, 2019; Zhang et al., 2016). För att kontrollera om tänkta variabler är lämpliga för en 

faktoranalys genomför vi ett Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)-test i IBM SPSS vilket Djurfeldt och 

Barmark (2009) rekommenderar.  

 

3.5.2 Univariat analys 

Steget efter vår faktoranalys blir att analysera varje variabel var för sig, vilket Bryman och Bell (2013) 

beskriver som en univariat analys. Eftersom våra variabler antar siffervärden blir de intervall- och 

kvotvariabler (Eliasson, 2013) och gör att vi kan beräkna medelvärdet och standardavvikelsen för 

våra variabler. Det är viktigt att analysera varje variabel var för sig för att upptäcka om det finns 

variabler som är snedfördelade (Eliasson, 2013). Vårt första steg i analysdelen blir därför att ställa 

upp en tabell över våra variabler och deras medelvärden och standardavvikelser. 

 

3.5.3 Bivariat analys 

Eliasson (2013) förklarar att analys av enskilda variabler kan generera ett stort forskningsunderlag, 

men trots det räcker det sällan för att fullt ut besvara en frågeställning. Steg två i vår analys blir därför 

att analysera två variabler vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som bivariat analys. Detta innebär 

att studiens variabler undersöks för att söka efter samband mellan CSR (ESGSCORE) och FP 

(FPCOMB). Vi har valt en bivariat analys eftersom den, som Eliasson (2013) förklarar, undersöker 
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hur två variabler är relaterade till varandra. Vår förhoppning med den bivariata analysen är att vi kan 

förklara variation i den ena variabeln med variation i den andra variabeln. 

 

Eftersom vi arbetar med intervall- och kvotvariabler rekommenderar Eliasson (2013) en analys av 

korrelationskoefficienten. Vi använder oss av korrelationsmatrisen Pearsons r i den bivariata analysen 

för att analysera hur starkt samband det finns mellan de två variablerna. Bryman och Bell (2013) 

förklarar att korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 och +1 och ju närmre dessa värden 

desto större sannolikhet finns det att ett samband råder mellan variablerna. Koefficientens positiva 

eller negativa värde visar således riktningen på sambandet. Finns det inget samband antar 

korrelationskoefficienten värdet 0 och hamnar den nära 0 finns det endast ett svagt samband 

(Eliasson, 2013). 

 

3.5.4 Multivariat analys  

Vid en multivariat analys studeras sambandet mellan tre eller fler variabler (Bryman & Bell, 2013; 

De Veaux et al., 2014; Djurfeldt & Barmark, 2009) och det är det sista steget i vår analys. Djurfeldt 

och Barmark (2009) beskriver att förutsättningen för att genomföra en multivariat analys är att man 

själv eller via en databas samlat in data och att man har tillgång till IBM SPSS eller något annat 

liknande analysprogram. Eftersom vi inhämtat vår data via databasen Thomson Reuters kan vi 

genomföra multivariat analys i IBM SPSS. Eftersom tidigare liknande studier (Feng et al., 2018; 

Ishiaq et al., 2017) som undersökt ägarkoncentrationens påverkan på CSR och FP har genomfört 

multivariata analyser, finner vi det lämpligt att genomföra detta i vår studie. Vi kommer att jämföra 

och undersöka hur de oberoende variablerna i vår studie påverkar den beroende variabeln.  

 

Ekvation 1: Multivariat analys 

Regressionsekvationen: y = 𝛼 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2+... +𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀  

där 

y = Beroende variabel  

𝛼 = Konstant eller intercept  

𝛽 = Regressionskoefficient  

𝑥 = Oberoende variabel  

𝜀 = Residual 
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Utifrån regressionsekvationen och våra tre hypoteser får de multivariata regressionerna följande 

utseende: 

 

Hypotes 1, H1 

Ekvation 2: Det finns ett positivt samband mellan CSR och FP 

 

FPCOMB = 𝛼 + 𝛽1ESGSCORE + 𝛽2MTB + 𝛽3SIZE + 𝛽4DEBT +𝛴𝛽5𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦5 + 𝛴𝛽6𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦6 + 

𝛴𝛽7𝑌𝑒𝑎𝑟7 + 𝜀 

 

Hypotes 2, H2 

Ekvation 3: Det finns ett positivt samband mellan ägarkoncentration och FP 

 

FPCOMB = 𝛼 + 𝛽1CLOSELY + 𝛽2MTB + 𝛽3SIZE + 𝛽4DEBT 𝛴𝛽5𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦5 + 𝛴𝛽6𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦6 + 

𝛴𝛽7𝑌𝑒𝑎𝑟7 + 𝜀 

 

Hypotes 3, H3 

Ekvation 4: Ägarkoncentration har en negativt modererande effekt på sambandet mellan CSR och FP 

 

FPCOMB= 𝛼 + 𝛽1ESCGSCORE + 𝛽2CLOSELY + 𝛽3ESG SCORE x CLOSELY+ 𝛽4MTB + 𝛽5SIZE 

+ 𝛽6DEBT 𝛴𝛽7𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦7 + 𝛴𝛽8𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦8 + 𝛴𝛽9𝑌𝑒𝑎𝑟9 + 𝜀 

 

3.5.5 Felkällor 

Djurfeldt och Barmark (2009) benämner några felkällor som kan komma att uppstå vid 

regressionsanalyser och som kan påverka resultatet felaktigt. För att undvika eventuella felkällor i 

vår studie har vi valt att kontrollera multikollinearitet och heteroskedasticitet. 

 

Multikollinearitet kan översättas som samvariation mellan oberoende variabler förklarar Djurfeldt 

och Barmark (2009). Uppstår det en samvariation mellan oberoende variabler kan detta påverka en 

regressionsmodell. Om multikollinearitet ökar så sjunker determinationskoefficienten R² vilket i sin 

tur gör det svårt att påvisa de oberoende variablernas bidrag i regressionsmodellen menar Djurfeldt 

och Barmark (2009). Genom ett VIF-test i SPSS, vilket Djufeldt och Barmark (2009) rekommenderar, 
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kommer vi att testa våra oberoende variabler mot den beroende variabeln för att säkerhetsställa att 

multikollinearitet saknas.  

 

Heteroskedasticitet kan förklaras, enligt Djurfeldt och Barmark (2009) som ojämn spridning och 

menar att heteroskedasticitet är ett allvarligt problem i regressionsanalyser och kan försvåra processen 

i sökandet efter samband. De rekommenderar att ett plotdiagram används vid en analys av residualer, 

både med den beroende och de oberoende variablerna. Detta är något som vi med IBM SPSS hjälp 

kommer genomföra för att studera våra variablers spridning. 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

För att bedöma om en studie är av god kvalité och för att den ska anses trovärdig menar Eliasson 

(2013) att reliabilitet och validitet bör uppnås. Ett annat kvalitetskriterium som Bryman och Bell 

(2013) nämner för att skapa en trovärdig studie är replikerbarhet. Med stöd av dessa tre kriterier 

diskuterar vi studiens kvalitet. 

 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet behandlar tillförlitligheten i en studie (Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2013). För att hög 

reliabilitet ska råda beskriver Bryman och Bell (2013) att utfallet på en studie ska bli identisk även 

om man gör mätningen vid flertalet tillfällen. Om mätningen istället faller ut på ett annat sätt än vid 

det första tillfället har den en låg reliabilitet förklarar Saunders et al. (2009). 

 

Bryman och Bell (2013) nämner tre olika perspektiv som kan beskriva reliabilitet. Den första aspekten 

är stabilitet, som innebär att man vill försäkra sig om att måttet är stabilt med en övertygelse om att 

de resultat man erhålls inte förändras över tid. För att öka studiens stabilitet har dataunderlaget 

inhämtats via Thomson Reuters som i sin tur hämtar underlaget från företagens egna rapporter 

(Thomson Reuters, 2019b). Detta innebär att rapporternas innehåll inte kommer att förändras över 

tid.  

 

Den andra aspekten av reliabilitet förklarar Bryman och Bell (2013) handlar om intern reliabilitet 

vilket behandlar flerindikatorsmått samt att respondenterna och indikatorerna är relaterade till 

varandra. För att stärka den intern reliabiliteten har vi har noggrant studerat de variabler som ska ingå 
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i vår studie genom att läsa in oss på tidigare liknande studier samt valet att inhämta vårt material från 

en enda databas, Thomson Reuters. 

 

Den sista aspekten är internbedömmarreliabilitet vilket Bryman och Bell (2013) beskriver handlar 

om att det kan finnas en risk när flera observatörer är inblandade, att deras tolkningar inte 

överensstämmer med varandra. Genom att vi använder oss av databasen Thomson Reuters behöver 

vi själva inte tolka datan eftersom de hämtar underlaget direkt från de börsnoterade bolagen och 

utifrån detta underlag återger datan.  

 

3.6.2 Validitet 

Bryman och Bell (2013) beskriver validitet som ett av de mest centrala kriterierna vid 

företagsekonomisk forskning. Validitet kan beskrivas som giltigheten i den data man fått fram och 

man måste försäkra sig om att undersökningen mäter det den är avsedd att mäta (Eliasson, 2013; 

Saunders et al., 2009; Sohlberg & Sohlberg; 2009). För att stärka validiteten innehåller variabeln 

FPCOMB i denna studie de fyra måtten ROA, ROE, EPS och CASH, vilket är vidare beskrivet under 

variabler i metoddelen. Variablerna i FPCOMB är enligt tidigare studier vedertagna variabler för 

lönsamhet som innebär att vi täcker flera aspekter av lönsamhet. 

 

Bryman och Bell (2013) nämner både intern och extern validitet. Intern validitet är starkt förknippat 

med kausalitet och kan förklaras som “huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan 

två eller flera variabler är hållbar eller ej” (Bryman & Bell, 2013). Extern validitet däremot likställer 

Bryman och Bell (2013) som en annan benämning för generaliserbarhet. Saunders et al. (2009) 

förklarar att extern validitet innefattar att det är möjligt att generalisera de resultat man uppnår i sin 

egen studie till andra situationer. Eftersom vi har begränsat oss till att utföra ett icke-slumpmässigt 

urval är vi medvetna om att det kan vara negativt för generaliseringen vilket även Bryman och Bell 

(2013) nämner. För att bidra till generaliseringen har vi strävat efter att få ett så stort urval som 

möjligt, trots urvalet om 169 europeiska börsnoterade bolag, ger det ändå oss en total population om 

hela 1 521 observationer fördelat på nio år. 

 

3.6.3 Replikerbarhet 

Ett annat kriterium inom företagsekonomin, som Bryman och Bell (2013) nämner, är replikerbarhet. 

Det inträffar när en forskare vill återupprepa en undersökning och de resultat som tidigare forskare 

kommit fram till. Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt att genomföra studier som går att 
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återupprepas. Replikerbarheten i denna studie bygger på insamling och bearbetning av datan. Vi har 

inhämtat data från Thomson Reuters som är en offentlig tillgänglig databas. I metodkapitlet har vi så 

detaljerat som möjligt beskrivit våra sökbegrepp och variabler samt redogjort för vår gallringsprocess 

där företag som saknat värde för ett visst år eller en viss bransch plockats bort, detta för att underlätta 

för forskare att återskapa denna studie. 
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4. Resultat 

I denna del beskriver vi resultatet från vår studie. Vi inleder med att redovisa resultatet från vår 

faktoranalys och går sedan vidare med att studera datamaterialet med hjälp av deskriptiv statistik. 

Efter det följer en korrelationsanalys för att kontrollera felkällor och sedan avslutningsvis går vi 

igenom resultatet av regressionsanalysen.  

 

4.1 Test av faktoranalys 

Som ett första steg i vår resultatdel genomför vi ett Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)-test i IBM SPSS. 

Detta beskriver Djurfeldt och Barkmark (2009) som ett tillförlitligt test för att kontrollera om tänkta 

variabler är lämpliga för en faktoranalys. Således innebär det att vi ställer våra FP-variabler ROA, 

ROE, EPS och CASH i ett KMO-test, där resultatet presenteras i följande anti-image matris: 

 

Tabell 1: Anti-image matris 

 

 

Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver hur det diagonala resultatet i matrisen, här markerat i blått, 

är ett measure of sampling adequacy (MSA)-index som varje variabel får. Detta index varierar mellan 

0-1 och önskvärt är att varje variabel ska nå upp till 0,7 förklarar Djurfeldt och Barmark (2009), 

variabler som understiger 0,5 bör troligtvis uteslutas. Hornungová och Milichovský (2019) samt 

Zhang et al. (2016) har i sina studier också genomfört en faktoranalys och menar att 0,5 är den gräns 

som ska användas. Eftersom tre av våra variabler når upp över 0,5-nivån samt att CASH ligger väldigt 

nära 0,5-nivån har vi beslutat att ta med alla fyra FP-variabler i vår faktoranalys eftersom vi anser att 

variablerna har en tillräckligt hög och jämn samvariation. Faktoranalysen gör således att vi får ett 

sammansatt mått Genom vår faktoranalys integreras och sammanfogas fyra olika FP-mått i IBM 

SPSS till ett faktorvärde mellan -11 och 7 där ett minusvärde tyder på svagare FP och ett positivt 

värde på starkare FP. Användning av faktorvärde tillåter en bredare bild av ett företags FP än vid 

användning av bara ett FP mått (Hornungová & Milichovský, 2019). 
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4.2 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken syftar till att ge siffror från det insamlade materialet en förklaring skriver 

Patel och Davidson (2011). En central del inom den deskriptiva statistiken är att man har en tydlig 

bild över de variabler som ingår i studien menar Djurfeldt och Barmark (2009). I det första skedet 

görs därför en univariat analys för att studera varje enskild variabel som ingår i vår studie. Den 

univariata analysen genomförs i IBM SPSS och ger oss uppgifter om våra variablers centralmått, 

spridningsmått samt fördelning. Ett sådant tillvägagångssätt förklarar Patel och Davidsson (2011) är 

vanligt förekommande vid undersökningar baserade på deskriptiv statistik. För att upptäcka 

eventuella skevheter och extremvärden i datamaterialet har vi studerat variablernas medelvärde, 

standardavvikelse, maximi- och minimipunkter, median samt första och tredje kvartilerna (De Veaux 

et al., 2014; Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 

• Medelvärde representerar det genomsnittliga värdet.  

• Standardavvikelsen beskriver den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet.  

• Minimum- och maximumvärdena anger det lägsta och högsta värdet bland observationerna. 

• Medianen är variabelns mittpunkt.  

• Första och tredje kvartilen motsvarar variationen för 50 % av de värden som finns i mitten av 

alla observationer. 

 

Efter att studerat variablerna hittade vi en stor outlier i vår kontrollvariabel MTB. Variabeln fick ett 

medelvärde på 2,2849 samt en median på 1,61 och blev skev åt vänster. Minimumvärdet visade 0,08 

och maximumvärdet 359,64 vilket tyder på ett extremvärde. 
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Figur 4: Diagram över kontrollvariabel -MTB (hämtad ut SPSS) 

 

Efter att kontrollerat eventuella värdefel i Thomson Reuters konstaterade vi att värdet är verkligt. 

Eftersom värdet påverkar vår vidare analys har vi valt att ta bort hela företaget så vår studie minskas 

från 170 till 169 företag. Efter att vi raderat företaget fortsätter vi vår deskriptiva analys. 

 

4.2.1 Beroende variabel 

FPCOMB är vår beroende variabel som antar ett faktorvärde för måtten ROA, ROE, EPS och CASH 

enligt tidigare beskriven faktoranalys. Den har ett medelvärde på 0,002 och en median på 0,011 vilket 

tyder på att det inte finns någon snedhet i normalfördelningen. Minimumvärdet är -10,66 och 

maximumvärdet 6,418, vilket tyder på en relativt stor spridning inom variabeln men pekar inte på 

några outliers. Kvartilerna visar att 50 procent av värdena befinner sig inom -0,291 och 0,371 vilket 

kan jämföras med medianvärdet 0,011. Standardavvikelsen är 0,998 och visar, i jämförelse med 

medelvärdet 0,000, att spridningen runt medelvärdet är relativt liten. 

 

4.2.2 Oberoende variabel 

ESGSCORE som mäter CSR visar att medelvärdet på 62,782 och medianen på 64,260 ligger nära 

varandra. Minimumvärdet visar 16,34 och maximumvärdet 95,59 vilket tyder på en stor spridning 

inom variabeln. Medianen som är på 64,260 jämförs med kvartilerna 53,705 respektive 73,760 och 

indikerar att 50 procent av värdena förhåller sig nära medianvärdet. Medelvärdet 62,782 i jämförelse 

med standardavvikelsen 14,815 tyder på en viss spridning runt medelvärdet.  
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CLOSELY visar ägarkoncentration hos företagen genom kontrollerande aktieägarnas grad av ägande. 

Den har ett medelvärde på 36,58 och en median på 36,51 vilket är nästintill lika. Den har dock stor 

spridning då minimumvärdet visar 0 och maximumvärdet 99,030 vilket kan tolkas som att vissa bolag 

har en ensam ägare medan andra bolag har större ägarspridning. Kvartilerna visar att 50 procent av 

värdena finns mellan 14,65 respektive 55,69. Medelvärdet 36,58 som kan jämföras med 

standardavvikelsen 23,95 och tyder på en relativt stor spridning runt medelvärdet.  

 

4.2.3 Kontrollvariabler 

MTB mäter marknadsvärdet av eget kapital dividerat med det balanserade egna kapitalet. Den har ett 

medelvärde på 2,04 och en median på 1,61 vilket ligger nära varandra men är skevt åt vänster. 

Minimumvärdet visar 0,08 och maximumvärdet 15,030 vilket tyder på en spridning inom variabeln. 

Kvartilerna visar att 50 procent av värdena finns mellan 1,09 respektive 2,55. Medelvärdet 2,04 som 

kan jämföras med standardavvikelsen 1,50 vilket tyder på låg spridning runt medelvärdet. 

 

SIZE mäter storleken på företagen. Medelvärdet är på 16,467 och medianen på 16,305 och tyder på 

att materialet är symmetrisk eftersom värdena ligger nära varandra. Minimumvärdet 12,46 och 

maximumvärdet 22,323 tillsammans med att kvantiteterna visar att 50 procent av värdena befinner 

sig mellan 15,235 och 17,463 tyder på väldigt låg spridning inom variabeln.  

 

DEBT mäter totala skulder dividerat med totala tillgångar. Den har ett medelvärde på 27,47 och en 

median på 26,29 vilket ligger nära varandra. Minimumvärdet visar 0,01 och maximumvärdet 71,06 

och tyder på en stor spridning inom variabeln. Kvartilerna visar att 50 procent av värdena finns mellan 

16,925 och 37,908. Medelvärdet 27,47 kan jämföras med standardavvikelsen 14,478 som också det 

tyder på spridning runt medelvärdet och spridning inom variabeln.  
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Tabell 2: Deskriptiv statistik 

 

N= antal företag. FPCOMB= faktorvärde för FP-måtten ROA, ROE, EPS och CASH. CLOSELY= andel av 

kontrollerande aktieägarnas aktieinnehav av utestående aktier. ESGSCORE = procentuellt värde för att rangordna 

företagens CSR-arbete, betygsatt av Thomson Reuters. MTB= marknadsvärdet av eget kapital dividerat med det 

balanserade egna kapitalet. SIZE= naturliga logaritmen av totala tillgångar. DEBT= andel totala skulder av totala 

tillgångar.  

 

4.2.4 Fördelning mellan olika branscher 

Eftersom vår studie sträcker sig över många branscher så har vi valt att kontrollera vår data mot 

dummyvariabeln bransch. Vi jämför i tabell 3 medelvärde och standardavvikelse för våra beroende, 

oberoende och modererande variabler. Företagen i vårt urval återfinns i 10 branscher. Fördelningen 

mellan antal företag i varje bransch är ojämn, minsta branschen är Health Care och Technology med 

4 procent vardera och den största branschen är Industrial, där en fjärdedel av alla företag återfinns. 

 

Det är fyra branscher som visar på negativ FPCOMB där Financial sticker ut med -0,17 i faktorvärde. 

Health Care har högst medelvärde med faktorvärdet 0,23 och har även lägst standardavvikelse, men 

det är värt att notera att det är den bransch som är minst representerad i vårt urval vilket gör att värdena 

påverkas av relativt få företag. Högst standardavvikelse representeras av Consumer Services på 1,44, 

branschen representeras av 22 företag. 

  

CLOSELY har relativt stor skillnad i medelvärde mellan branscher. Lägsta är 23,09 och högsta är 

50,21. Den med högst medelvärde har också den högsta standardavvikelsen på 27,18 vilket tyder på 

relativt stor spridning kring medelvärdet. Technology är den bransch som har lägst medelvärde och 

har även en låg standardavvikelse på 19,04, branschen är bland de minst representerade i urvalet. 

 

Medelvärde och standardavvikelse för ESGSCORE har små skillnader. Lägsta medelvärdet för 

ESGSCORE har Financials med 55,49, branschen har även högst standardavvikelse vilket tyder på 
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spridning runt medelvärdet. Högsta CSR-värdet har Basic Materials med 67,72. Noterbart är att 

branschen Health Care har högsta FP värde men bland det lägsta CSR-värdet. 

 

Tabell 3: Fördelning mellan branscher 

 

N= antal företag fördelat per bransch. FPCOMB= faktorvärde för FP-måtten ROA, ROE, EPS och CASH. CLOSELY= 

andel av kontrollerande aktieägarnas aktieinnehav av utestående aktier. ESGSCORE= procentuellt värde för att 

rangordna företagens CSR-arbete, betygsatt av Thomson Reuters.  

 

4.2.5 Fördelning mellan olika länder 

Eftersom vi är medvetna att liknande tidigare studier enbart studerat ett land har vi i den deskriptiva 

statistiken valt att studera hur fördelningen ser ut mellan de olika länder som ingår i vår studie. Då 

olika länder har olika bolagsstrukturer, vilket vi redogjort för i vår teoridel, ser vi ytterligare ett behov 

att jämföra och studera hur fördelningen ser ut länderna emellan. För att söka efter fördelningen 

mellan länderna har vi i SPSS använt oss av dummyvariabeln COUNTRY och jämfört vår beroende 

variabel FPCOMB och de oberoende variablerna CLOSELY och ESGSCORE. I tabell 4 presenteras 

hur denna fördelningen ser ut genom att vi jämför medelvärde och standardavvikelse.  

 

FPCOMB har ett lägsta medelvärde på -0,63 som representeras av Portugal och ett högsta värde på 

1,34 som representeras av Tjeckien. Standardavvikelsen för FPCOMB är lägst i Grekland med värdet 

0,40 och högst i Sverige med ett värde på 2,12. 

 

CLOSELY har ett lägsta medelvärde på 19,31 som representeras av Sverige och ett högsta värde på 

75,65 som representeras av Tjeckien. Antalet företag per land varierar dock vilket gör att Tjeckiens 

medelvärde bara representeras av två företag vilket förklarar att det är det land med lägst 



 

40 

 

standardavvikelse, 10,52. Tyskland har högst standardavvikelse med ett värde på 27,67 men de har 

också näst flest företag med i urvalet. 

 

ESGSCORE har ett lägsta medelvärde på 45,08 som representeras av Tjeckien och ett högsta värde 

på 75,21 som representeras av Ungern. Standardavvikelsen för ESGSCORE är lägst i Ungern med 

värdet 7,07, Ungern har likt Tjeckien endast två företag med i urvalet vilket kan förklara den låga 

standardavvikelsen. Högst standardavvikelse återfinns i Grekland med ett värde på 18,11. 

 

Tabell 4: Fördelning mellan länder 

 

N= antal företag fördelat per land. FPCOMB= faktorvärde för FP-måtten ROA, ROE, EPS och CASH. CLOSELY= andel 

av kontrollerande aktieägarnas aktieinnehav av utestående aktier. ESGSCORE= procentuellt värde för att rangordna 

företagens CSR-arbete, betygsatt av Thomson Reuters.  

 

4.3. Korrelationsanalys och multikollinearitet 

Efter vår deskriptiva analys utförs en bivariat analys vilket innebär att två variabler undersöks för att 

se hur dessa korrelerar med varandra (Djurfeldt & Barmark, 2009). I den bivariata analysen har vi 

sammanställt våra variabler i en korrelationsmatris där den beroende variabeln FPCOMB ställs mot 

studiens övriga variabler exklusive dummyvariablerna. Därefter kontrollerar vi för eventuella 

felkällor som kan ha en påverkan på den kommande regressionsanalysen. 
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4.3.1 Korrelationsanalys 

I Tabell 5 redovisar vi korrelationsmatrisen med hjälp av Pearsons r, den visar hur den beroende 

variabeln FPCOMB korrelerar med de andra variablerna exklusive dummyvariablerna. Enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009) är samband och samvariation en viktig faktor i en bivariat analys, vilket 

gör att en korrelationsanalys är ett bra sätt att överskådligt presentera korrelationen mellan 

variablerna. Värdet ligger mellan -1 och +1 och om närmar sig 0 indikerar det på att det inte finns 

något samband mellan variablerna (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vid granskning av korrelationsmatrisen ser vi att beroende variabeln FPCOMB har en korrelation på 

0,032 med ESGSCORE. Sambandet är positivt, korrelationen svag och inte signifikant. När 

ESGSCORE ökar finns det indikation på att en viss ökning av FPCOMB sker.  

 

Ett positivt samband finns även mellan FPCOMB och CLOSELY då denna korrelation är 0,052, och 

är signifikant på 0,05-nivån vilket innebär att resultatet med 95 procents säkerhet inte är 

slumpmässigt. När CLOSELY ökar kommer en viss ökning av FPCOMB ske.  

 

Det syns också ett svagt icke-signifikant samband mellan den beroende variabeln FPCOMB och den 

modererande variabeln ESGSCORExCLOSELY, med en korrelation på 0,048. När 

ESGSCORExCLOSELY ökar finns det indikation på att en viss ökning av FPCOMB sker. 

 

Vid granskning av korrelationen mellan FPCOMB och kontrollvariablerna visar de olika riktningar. 

MTB har en korrelation på 0,222 och är signifikant på 0,01-nivån och DEBT på -0,084 och är även 

den är signifikant på 0,01-nivån. Det innebär att när MTB ökar kommer FPCOMB att öka medan när 

DEBT ökar kommer FPCOMB att minska. SIZE har en korrelation på 0,037, det är dock inte 

signifikant så därför kan inget samband fastställas. 
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Tabell 5: Korrelationsmatris 

  

 

FPCOMB= faktorvärde för FP-måtten ROA, ROE, EPS och CASH. ESGSCORE= procentuellt värde för att rangordna 

företagens CSR-arbete, betygsatt av Thomson Reuters. CLOSELY= andel av kontrollerande aktieägarnas aktieinnehav 

av utestående aktier. ESGSCORE x CLOSELY=Modererande effekten av ESGSCORE multiplicerat med CLOSELY. 

MTB= marknadsvärdet av eget kapital dividerat med det balanserade egna kapitalet. SIZE= naturliga logaritmen av 

totala tillgångar. DEBT= andel totala skulder av totala tillgångar.  

 

4.3.2 Analys av felkällor 

För att försäkra oss om eventuella felkällor som kan ha en påverkan på kommande regressionsanalys 

har vi genomfört ett VIF-test. Detta beskriver Djurfeldt och Barmark (2009) görs för att undvika 

samvariation mellan de oberoende variablerna, vilka kan påverka regressionsanalysens 

förklaringskraft. De menar att ett värde över 2,5 kan tyda på att risken för multikollinearitet är stor 

vilket således kan orsaka problem vid regressionsanalysen. I tabell 6 har vi har ställt vår 

beroendevariabel FPCOMB mot de oberoende variablerna ESGSCORE, CLOSELY samt 

kontrollvariablerna MTB, SIZE, DEBT och kommer då fram till att varje enskild variabel har ett 

värde som understiger 2,5. Vi kan därmed säkerhetsställa att det inte föreligger någon risk för 

multikollinearitet.  
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Tabell 6: VIF-test 

 

 

 

 

 

 

ESGSCORE= procentuellt värde för att rangordna företagens CSR-arbete, betygsatt av Thomson Reuters. CLOSELY= 

andel av kontrollerande aktieägarnas aktieinnehav av utestående aktier. MTB= marknadsvärdet av eget kapital dividerat 

med det balanserade egna kapitalet. SIZE= naturliga logaritmen av totala tillgångar. DEBT= andel totala skulder av 

totala tillgångar.  

 

Heteroskedasticitet beskrivs av Djurfeldt och Barmark (2009) som ojämn spridning och uppkommer 

när variablerna är snedfördelade. Det kan orsaka problem i regressionsanalysen och minska 

precisionen, vilket uppkommer då residualen korrelerar med variablerna. Genom att analysera 

residualerna i spridningsdiagram för FPCOMB variabeln och var och en av de oberoende variablerna 

i SPSS kan vi se hur de korrelerar. Vår analys gör att vi kan konstatera en jämn fördelning och att det 

inte förekommit något som påvisar heteroskedasticitet i vårt resultat. 

 

4.4 Regressionsanalys 

För att besvara studiens syfte genomförs en multipel regressionsanalys för var och en av våra tre 

uppställda hypoteser. Koefficienten visar den effekt som de oberoende variablerna har på den 

beroende variabeln. Standard Error (SE) visar tillförlitligheten i koefficienten. F-värdet som redovisas 

är en jämförelse av den förklarade variansen och residualen dividerat med sina respektive 

frihetsgrader4. Kvoten mellan dessa ger F-värdet. F-värdet är signifikant i alla våra modeller vilket 

gör att vi enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kan gå vidare och studera determinationskoefficienten. 

Determinationskoefficienten (R²) anger hur stor del av variansen i den beroende variabeln som 

förklaras av den oberoende variabeln. Då många oberoende variabler inkluderas bör istället den 

justerade determinationskoefficienten (Adj. R²) användas för att utläsa variansen. N anger antalet 

observationer.  

                                                 
4 Frihetsgrader definieras enligt Djurfeldt och Barmark (2009) som antalet oberoende observationer som kan användas 

för skattning av variansen i en fördelning. 
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4.4.1 H1: Det finns ett positivt samband mellan CSR och FP 

Modell 1 har en signifikansnivå på p<0,01 samt ett justerat R2 på 0,111 vilket innebär att 11,1 procent 

av variationen i den beroende variabeln (FPCOMB) förklaras av den oberoende variabeln 

(ESGSCORE). ESGSCORE har i modell 1 signifikansnivå p<0,01 vilket är signifikant. Koefficienten 

för ESGSCORE är positivt med 0,008 vilket gör att vi kan bekräfta vår hypotes som säger att det 

finns ett positivt samband mellan CSR och FP. Det positiva sambandet mellan FPCOMB och 

ESGSCORE innebär att när ESGSCORE ökar så ökar även FPCOMB.  

 

Kontrollvariabeln MTB i modell 1 har en signifikansnivå på p <0,01 och det innebär att den har ett 

signifikant positivt samband med den beroende variabeln FPCOMB. Kontrollvariablerna SIZE och 

DEBT har en signifikansnivå på p>0,1 vilket innebär att de är icke-signifikanta och gör att vi inte kan 

dra några slutsatser från dem. Koefficienten för både DEBT och MTB är positiv medan koefficienten 

för SIZE är negativ. Av 18 länder är fyra länder signifikanta på p<0,01-nivån, tre länder är 

signifikanta på p<0,05-nivån och ett på p<0,1-nivån. Resterande 10 länder är icke-signifikanta. 

Koefficienten för länderna är både negativ och positiv med värden mellan -0,646 till 1,701. Bland de 

tio branscher som finns representerade i modell 1 är en bransch signifikant på p<0,01-nivån samt 

ytterligare två bransch som är signifikanta på p<0,05-nivån, resterande sju branscher är icke-

signifikanta. Koefficienten för branscherna i modell 1 är både negativ och positiv med värden mellan 

-0,418 till 0,087. 
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Tabell 7: Multivariat analys, modell 1 
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FPCOMB= faktorvärde för FP-måtten ROA, ROE, EPS och CASH. CLOSELY= andel av kontrollerande aktieägarnas 

aktieinnehav av utestående aktier. ESGSCORE= procentuellt värde för att rangordna företagens CSR-arbete, betygsatt 

av Thomson Reuters. ESGSCORE x CLOSELY=Modererande effekten av ESGSCORE multiplicerat med CLOSELY. 

SIZE= naturliga logaritmen av totala tillgångar. MTB= marknadsvärdet av eget kapital dividerat med det balanserade 

egna kapitalet. DEBT=andel totala skulder av totala tillgångar. Dummyvariabler= LAND, BRANSCH och YEAR. 

Koefficienten vid landet visar förklaringsgrad till Frankrike. Koefficienten vid branschen visar förklaringsgrad till 

Industrials. Åren specificeras inte då studien inte ämnar studera skillnader mellan år.  

 

4.4.2 H2: Det finns ett positivt samband mellan ägarkoncentration och FP 

I modell 2 (Tabell 8) vill vi undersöka om det finns ett positivt samband mellan den oberoende 

variabel (CLOSELY) och den beroende variabeln (FPCOMB). Modell 2 har en signifikansnivå på 

p<0,01 samt ett justerat R2 på 0,104 vilket innebär att 10,4 procent av variationen i den beroende 

variabeln förklaras av den oberoende variabeln. CLOSELY har i modell 2 signifikansnivå p>0,1 

vilket inte är signifikant. Hade CLOSELY istället haft en signifikansnivå på p<0,1 skulle vi kunna 

utläsa att CLOSELY har ett obetydligt samband med FPCOMB eftersom den har en korrelation på -

0,000295. Detta i sin tur skulle innebära att när CLOSELY ökar så skulle FPCOMB i princip ligga 

kvar på samma nivå som innan. Nu kan vi dock inte med säkerhet lita på detta resultat eftersom 

sambandet inte är signifikant, vilket gör att vi varken kan bekräfta eller förkasta vår hypotes som 

säger att det finns ett positivt samband mellan CLOSELY och FPCOMB. 

 

Kontrollvariabeln MTB i modell 2 har en signifikansnivå på p<0,01 och det innebär att den har ett 

samband med den beroende variabeln FPCOMB. SIZE har en signifikansnivå på p<0,1 vilket innebär 

att även den har ett samband med den beroende variabeln FPCOMB. DEBT har en signifikansnivå 

på p>0,1 vilket innebär att den är icke-signifikant. MTB har en positiv koefficient vilket innebär att 

när den ökar kommer FPCOMB att öka. Även SIZE har från modell 1 till modell 2 fått en positiv 

koefficient. DEBT är icke-signifikant vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser från den. DEBT 

har en korrelation som varken är positiv eller negativ på 0,000. 

 

Av 18 länder är tre länder signifikanta på p<0,01-nivån och ytterligare tre länder är signifikanta på 

p<0,05-nivån samt två länder är signifikanta på p<0,1-nivån. Resterande 10 länder är icke-

signifikanta. Koefficienten för länderna är både negativ och positiv med värden mellan -0,589 till 

1,42. 
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Bland de tio branscher som finns representerade i modell 2 är en bransch signifikant på p<0,01-nivån 

samt ytterligare en bransch som är signifikant på p<0,1-nivån. Resterande åtta branscher är icke-

signifikanta. Koefficienten för branscherna i modell 2 är både negativ och positiv med värden mellan 

-0,362 till 0,112. 

 

Då modell 2 i tabell 8 inte visar något samband har vi delat upp vår oberoende variabel CLOSELY i 

låg ägarkoncentration (under 50 procent) och hög ägarkoncentration (över 50 procent) för att på så 

sätt söka om samband finns vid olika nivåer av ägarkoncentration. Resultatet återfinns i tabell 8. 

 

Modell 2a 

Modell 2a har en signifikansnivå på p<0,01 samt ett justerat R2 på 0,080 vilket innebär att 8 procent 

av variationen i den beroende variabeln förklaras av den oberoende variabeln. CLOSELY <50 har i 

modell 2a en signifikansnivå p<0,01 vilket är signifikant. Eftersom CLOSELY <50 är signifikant kan 

vi utläsa att den har ett negativt samband med FPCOMB eftersom korrelationen är -0,005. Detta 

innebär att om vi enbart använder oss av CLOSELY <50 så kan vi förkasta vår hypotes som säger att 

det finns ett positivt samband mellan FP och ägarkoncentration. Det negativa sambandet mellan 

FPCOMB och CLOSELY innebär att när CLOSELY <50 ökar så minskar FPCOMB.  

 

Kontrollvariabeln SIZE har en signifikansnivå på p<0,01 vilket innebär att den har ett samband med 

den beroende variabeln FPCOMB. MTB i modell 2a har en signifikansnivå på p<0,05 och det innebär 

att även den har ett samband med den beroende variabeln FPCOMB. MTB och SIZE har positiva 

koefficienter vilket innebär att när dessa ökar kommer även den beroende variabeln FPCOMB att 

öka. DEBT har en signifikansnivå på p>0,1 vilket innebär att den är icke-signifikant och det går inte 

att dra någon slutsats från det resultatet. DEBT har en positiv koefficient. 

 

Av 18 länder är två länder signifikanta på p<0,01-nivån och ytterligare två länder är signifikanta på 

p<0,05-nivån samt ett land är signifikant på p<0,1-nivån. Resterande 13 länder är icke-signifikanta. 

Koefficienten för länderna är både negativ och positiv med värden mellan -1,163 till 0,568. 

Bland de tio branscher som finns representerade i modell 2a är en bransch signifikant på p<0,01-

nivån, en bransch är signifikant på p<0,05-nivån samt ytterligare en bransch är signifikant på p<0,1-

nivån. Resterande sju branscher är icke-signifikanta. Koefficienten för branscherna i modell 2 är både 

negativ och positiv med värden mellan -0,389 till 0,170. 
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Modell 2b 

Modell 2b har en signifikansnivå på p<0,01 vilket är signifikant samt ett justerat R2 på 0,281  

vilket innebär att 28,1 procent av variationen i den beroende variabeln förklaras av den oberoende  

variabeln. CLOSELY> 50 har i modell 2b en signifikansnivå p<0,05 vilket är signifikant. Eftersom 

CLOSELY> 50 är signifikant kan vi utläsa att den har ett negativt samband med FPCOMB eftersom 

korrelationen är -0,008. Det negativa sambandet mellan FPCOMB och CLOSELY> 50 innebär att 

när CLOSELY> 50 ökar så minskar FPCOMB. Dock har FPCOMB en signifikansnivå på p>0,1 

vilket är icke-signifikant och det gör att vi inte med säkerhet kan lita på detta resultat. Detta innebär 

att den beroende variabeln FBCOMB saknar samband med de övriga variablerna. Vi kan därmed 

varken bekräfta eller förkasta vår hypotes som säger att det finns ett positivt samband mellan 

ägarkoncentration och FP. 

 

Kontrollvariabeln MTB i modell 2b har en signifikansnivå på p <0,01 och det innebär att den har ett 

samband med den beroende variabeln FPCOMB. MTB har en positiv koefficient vilket innebär att 

FPCOMB ökar när MTB ökar. SIZE och DEBT har en signifikansnivå på p>0,1 vilket innebär att de 

är icke-signifikanta vilket innebär att det inte går att dra några slutsatser kring deras resultat. SIZE 

har från modell 2a till modell 2b fått en negativ koefficient och DEBT har en positiv koefficient. 

 

Av 18 länder är fem länder signifikanta på p<0,01-nivån, ett land är signifikant på p<0,05-nivån samt 

ytterligare ett land är signifikant på p<0,1-nivån. Resterande 11 länder är icke-signifikanta. 

Koefficienten för länderna är både negativ och positiv med värden mellan -0,475 till 1,510. 

 

Bland de tio branscher som finns representerade i modell 2b är en bransch signifikant på p<0,01-

nivån, en bransch är signifikant på p<0,05-nivån samt ytterligare två branscher är signifikanta på 

p<0,1-nivån. Resterande sex branscher är icke-signifikanta. Koefficienten för branscherna i modell 

2b är både negativ och positiv med värden mellan -0,785 till 0,132. 
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Tabell 8: Multivariat analys, modell 2, modell 2a, modell 2b 
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FPCOMB= faktorvärde för FP-måtten ROA, ROE, EPS och CASH. CLOSELY= andel av kontrollerande aktieägarnas 

aktieinnehav av utestående aktier. CLOSELY <50= andel av kontrollerande aktieägarnas aktieinnehav av utestående 

aktier under 50 procent. CLOSELY>50= andel av kontrollerande aktieägarnas aktieinnehav av utestående aktier över 

50 procent. SIZE= naturliga logaritmen av totala tillgångar. MTB= marknadsvärdet av eget kapital dividerat med det 

balanserade egna kapitalet. DEBT=andel totala skulder av totala tillgångar.  

Modell 2: Dummyvariabler= LAND, BRANSCH och YEAR. Koefficienten vid landet visar förklaringsgrad till Frankrike. 

Koefficienten vid branschen visar förklaringsgrad till Industrials. Åren specificeras inte då studien inte ämnar studera 

skillnader mellan år. 

Modell 2a: Dummyvariabler= LAND, BRANSCH och YEAR. Koefficienten vid landet visar förklaringsgrad till Frankrike, 

Tjeckien är exkluderad då ingen observation för CLOSELY <50 finns. Koefficienten vid branschen visar förklaringsgrad 

till Industrials. Åren specificeras inte då studien inte ämnar studera skillnader mellan år. 

Modell 2b: Dummyvariabler= LAND, BRANSCH och YEAR. Koefficienten vid landet visar förklaringsgrad till Frankrike, 

Danmark är exkluderad då ingen observation för CLOSELY >50 finns. Koefficienten vid branschen visar förklaringsgrad 

till Consumer Ser. Åren specificeras inte då studien inte ämnar studera skillnader mellan år. 

 

  

4.4.3 H3: Ägarkoncentration har en negativt modererande effekt på sambandet mellan CSR 

och FP 

I modell 3 vill vi undersöka om ägarkoncentration har en negativt modererande effekt på sambandet 

mellan CSR och FP, detta testas genom att vi lägger till interaktionsvariabeln 

CLOSELYxESGSCORE. Modell 3 har en signifikansnivå på p <0,01 samt ett justerat R2 på 0,11  

vilket innebär att 11 procent av variationen i den beroende variabeln (FPCOMB) förklaras av de 

oberoende variablerna (ESGSCORE), (CLOSELY) och (CLOSELYxESGSCORE). 

 

ESGSCORE har i modell 3 en signifikansnivå på p <0,05 vilket är signifikant, koefficienten för 

ESGSCORE är 0,01. CLOSELY och CLOSELYxESGSCORE har i modell 3 en signifikansnivå på 

p>0,1 vilket inte är signifikant. CLOSELY har en koefficient på 0,003 och CLOSELYxESGSCORE 

har en koefficient som är -0,000046. Eftersom ESGSCORE och CLOSELY har en positiv koefficient 

innebär det att när dessa variabler ökar så ökar även FPCOMB. CLOSELYxESGSCORE har en 

negativ koefficient som gör att när denna variabel minskar så minskar även FPCOMB. Eftersom 

CLOSELY och CLOSELYxESGSCORE inte är signifikanta kan vi dock varken bekräfta eller 

förkasta vår hypotes som säger att ägarkoncentrationen har en negativt modererande effekt på CSR 

och FP. Modell 3 hade bekräftat hypotes H3 om signifikansnivån hade varit p <0,05 eller åtminstone 

p<0,1, dock är det alltför stor risk att fel slutsats dras för att vi ska kunna bekräfta hypotes H3. 
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Kontrollvariabeln MTB i modell 3 har en signifikansnivå på p <0,01 och det innebär att den har ett 

samband med den beroende variabeln FPCOMB. Även i modell 3 har MTB en positiv koefficient 

vilket innebär att när MTB ökar så ökar även beroende variabeln FPCOMB. Kontrollvariablerna SIZE 

och DEBT har en signifikansnivå på p>0,1 vilket innebär att de är icke-signifikanta och det leder till 

att det inte går att dra några slutsatser kring deras resultat. SIZE har gått från en positiv koefficient i 

modell 2 till en negativ koefficient i modell 3 och DEBT har en fortsatt positiv koefficient. 

 

Av 18 länder är fyra länder signifikanta på p <0,01-nivån medan tre länder är signifikanta på  

p <0,05-nivån. Resterande 11 länder är icke-signifikanta på någon nivå. Koefficienten för länderna 

är både negativ och positiv med värden mellan -0,649 till 1,662. Bland de tio branscher som finns 

representerade i modell 2 är en bransch signifikant på p <0,01-nivån, ytterligare en bransch är 

signifikant på p <0,1-nivån, resterande åtta branscher är icke-signifikanta. Koefficienten för 

branscherna i modell 3 är både negativ och positiv med värden mellan -0,418 till 0,089. 

 

För att ge en indikation på det icke-signifikanta resultat vi ser i modell 3 har vi konstruerat ett diagram 

som visar den förväntade effekten av vår oberoende variabel ESGSCORE på vår beroende variabel 

FPCOMB vid olika nivåer av ägarkoncentration. Vid noll procent ägarkoncentration är effekten 

0,009943 och vid 100 procent 0,005343. 

 

Figur 5: Interaktionsdiagram 
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Tabell 9: Multivariat analys, modell 1, modell 2 och modell 3 
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FPCOMB= faktorvärde för FP-måtten ROA, ROE, EPS och CASH. ESGSCORE= procentuellt värde för att rangordna 

företagens CSR-arbete, betygsatt av Thomson Reuters. CLOSELYxESGSCORE= Modererande effekten av ESGSCORE 

multiplicerat med CLOSELY. CLOSELY= andel av kontrollerande aktieägarnas aktieinnehav av utestående aktier. SIZE 

= naturliga logaritmen av totala tillgångar. MTB= marknadsvärdet av eget kapital dividerat med det balanserade egna 

kapitalet. DEBT=andel totala skulder av totala tillgångar. Dummyvariabler= LAND, BRANSCH och YEAR. 

Koefficienten vid landet visar förklaringsgrad till Frankrike. Koefficienten vid branschen visar förklaringsgrad till 

Industrials. Åren specificeras inte då studien inte ämnar studera skillnader mellan år. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat. Vi kopplar resultatet från våra tre hypoteser till tidigare 

forskning och teorier för att i den avslutande delen besvara studiens syfte.  

 

5.1 Sambandet mellan CSR och FP 

I vår första hypotes studerar vi sambandet mellan CSR och FP. Genom att använda ett mått för CSR 

som är en av standarderna i forskningen och se hur det förhåller sig till vårt sammansatta mått för FP 

kan vi analysera sambandet. Resultatet visar att Europas börsnoterade bolag har ett positivt samband 

mellan CSR och FP vilket även majoriteten av tidigare forskning konstaterat (Barnea & Rubin, 2010; 

Carroll & Shabana, 2010; Malik, 2015; Margolis & Walsh, 2003; Orlitzky et al., 2003; Pan et al., 

2014; Sandaruwan & Ajward, 2017; Waddock & Graves, 1997). 

 

Vi har, likt Wang et al. (2016), studerat företag i Europa och de menar att det starka positiva 

sambandet kan härledas till att Europa är en marknad med en stabil ekonomi i jämförelse med andra 

marknader. Utvecklingsländer visar svagare samband mellan företagens arbete med CSR och dess FP 

vilket enligt Ishiaq et al. (2017) beror på att företag i dessa länder är mindre medvetna om rättigheter 

och skyldigheter avseende CSR. Företag som befinner sig på tillväxtmarknader visar skilda resultat. 

Feng et al. (2018) och Pan et al. (2014) konstaterar båda ett positivt samband. Chen et al. (2017) visar 

ett negativt samband på kort sikt och ett positivt samband på lång sikt vilket de härleder till att CSR 

aktiviteter inledningsvis kostar mycket för företagen men att det i efterhand gynnar företagen 

ekonomiskt. Eftersom vår studie sträcker sig över många länder kan vi se att arbetet med CSR skiljer 

sig mellan olika länder. Vi ser att Europas tillväxtländer, Tjeckien, Turkiet och Polen uppvisar relativt 

låga CSR-poäng vilket tyder på att de inte arbetar lika mycket med CSR jämfört med övriga 

europeiska länder, sambandet med FP är dock fortfarande positivt. För att överleva och vara ett 

välmående företag behöver företaget uppnå god produktivitet och hög lönsamhet. Att arbeta med 

CSR är ett sätt att öka chanserna till att nå högre FP oavsett vilket land och vilken marknad företaget 

agerar på.  

 

Att arbeta med CSR kostar, både i form av resurser och aktiviteter. Quéré et al. (2018) har kommit 

fram till att storleken har ett positivt samband mellan CSR och FP och menar att stora företag i Europa 

spenderar mer på CSR på grund av att de är synliga för allmänheten och finanssamhället. Vår studie 

indikerar däremot på motsatsen. Det som skiljer våra studier åt är att vi tagit med företag oavsett 
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bransch medan de har uteslutit bank och försäkringsbolag. De har studerat fler företag än oss men 

eftersom de observerat enbart sex år och vi nio år gör det att vi har ungefär lika många totala 

observationer. Hade vi likt Quéré et al. (2018) uteslutit vår bransch financial hade vi möjligen fått ett 

ännu starkare samband mellan CSR och FP eftersom det är den bransch i vår studie som uppvisar 

lägst FP och även lägst CSR-betyg. Men vår kontrollvariabel SIZE hade sannolikt haft ungefär samma 

resultat eftersom storleken på företagen i branschen är näst intill samma som det totala medelvärdet. 

Större företag är synliga för offentligheten och behöver därför lägga mer pengar på CSR aktiviteter, 

negativ publicitet skadar alla företag men ett stort företag är mer under lupp och skapar större rubriker 

än mindre företag. Större företag förväntas att arbeta mer med CSR vilket gör att kostnaden för CSR 

ökar (Ishiaq et al., 2017). Att mindre företag i vår studie har större effekt på FP av att satsa på CSR 

beror på att företagen tack vare sin storlek arbetar nära alla sina intressenter, de kan därför nå ut till 

sina intressenter på ett mindre kostsamt och effektivt sätt. Mindre företag har heller inte samma 

förväntningar på sig som ett stort företag vilket gör att en satsning på CSR resulterar i positiva 

reaktioner. Arbete med CSR hjälper också företaget att effektivisera arbetet och sänker därmed 

kostnaderna vilket resulterar i ett bättre FP.  

 

EU har sedan 2014 lagstiftat CSR-rapportering (Della Vedova & Schulz, 2014). Tanken med 

lagstiftningen är att företag ska vara transparenta mot sina intressenter genom att publicera en 

hållbarhetsrapport, att arbeta med CSR blir därför ett sätt för företag att möta och tillfredsställa alla 

intressenter. Många tidigare forskare kopplar ihop det positiva sambandet mellan CSR och FP till 

intressentteorin (Campopiano & De Massis, 2015; Malik, 2015; Quéré et al., 2018; Wang et al., 2016) 

eftersom nöjda och tillfredsställda intressegrupper är avgörande för att ett företag ska kunna uppvisa 

positivt FP. Det finns dock ingen standard för vad den obligatoriska rapporten ska redovisa vilket ger 

företagen möjlighet att visa upp de delar som ger mest positiv respons från just deras intressenter. I 

och med EU:s lagstiftning har CSR blivit ett allmänt känt begrepp som efterfrågas av företagets 

intressenter. Det har gjort att allmänheten är väl medvetna om hur viktigt det är att företag tar ansvar 

för en hållbar ekonomisk utveckling och kräver att företagen tar ansvar för den åverkan de gör på 

miljön. Rapporten kan därför användas som en marknadsföringsaktivitet för att skapa en positiv 

offentlig bild, att kommunicera ett företags CSR arbete till sina intressenter blir därför en viktig 

faktor. Företag med tydlig kommunikation kring sitt CSR-arbete kan ge konkurrensfördelar på 

produktmarknaden då den medvetna konsumenten hellre väljer produkter som de vet produceras och 

distribueras av företag med medvetenhet om hållbarhet. Företag som arbetar med CSR lockar också 

engagerad personal och det har även visat sig att investerare är mer villiga att investera i företag som 
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arbetar med CSR. Investeringar i CSR och framförallt kommunikationen kring CSR-arbete blir därför 

ett sätt att öka ett företags varumärke och skapa ett värde för företagets intressenter vilket ger positiv 

effekt på företagets FP. 

 

5.2 Sambandet mellan ägarkoncentration och FP  

Innan vi studerar ägarkoncentrationens modererande effekt på sambandet mellan CSR och FP vill vi 

koncentrerat studera ägarkoncentrationens effekt på vår sammansatta FP variabel. Modell 2 i Tabell 

8 indikerar på att det finns ett litet negativt, nästan obefintligt samband. Resultatet är dock inte 

signifikant vilket gör att vi inte kan dra slutsatsen att det föreligger något negativt samband mellan 

ägarkoncentration och FP. Vårt resultat går emot majoriteten av tidigare forskning som menar att det 

finns ett positivt samband mellan ägarkoncentration och ett företags FP (Feng et al., 2018; Short, 

1994).  

 

Anledningen till att vårt resultat skiljer sig mot andra studier kan bero på att olika mått för FP används 

vilket påverkar sambandets riktning (Margolis &Walsh, 2003). Tidigare studier har enbart använt 

ROA eller ROE medan vi använt vår sammansatta FP-variabel. Vi anser att ett företags totala FP 

speglas i likviditet, produktivitet och aktieavkastning och tycker därför att vår sammansatta FP-

variabel ger en mer rättvis bild av ett företags totala FP. Av den anledningen valde vi att försöka söka 

samband mellan vår oberoende variabel CLOSELY och vår beroende variabel FPCOMB genom att 

dela upp företagen efter ägarkoncentration. Andra studier har gjort precis så för att se om sambandet 

förändras beroende på ägarkoncentrationens nivå (Cheung & Chan, 2004; Morck et al., 1988). Vi 

valde likt Cheung och Chan (2004) att dela upp aktieägandet i över och under 50 procent eftersom vi 

likt dem anser att den ensamma kontrollerande aktieägaren som äger mer än 50 procent bär stort 

ansvar i beslut gällande ett företags FP. En ensam majoritetsägare förväntas att ta beslut för sin egen 

vinning (Shleifer & Vishny, 1997) och har oftare intresse att enbart bevara värdet på företaget genom 

att skydda sin egen del av kapitalet och tar därför inga riskfyllda beslut vid investeringar och 

utveckling av företaget vilket har visat sig hindrar både företagets aktievärde och tillväxt (Morck et 

al., 2000). Företag med lägre ägarkoncentration där flera kontrollerande aktieägare är med och tar 

beslut, är mer riskbenägna eftersom de kan sprida risken mellan sig. Företagen präglas istället av den 

konflikt som kan uppstå mellan de kontrollerande aktieägarna, vilket leder till agentkostnader som 

påverkar FP negativt (Jensen & Meckling, 1976). 
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Vår studie visar att 35 procent av de europeiska börsnoterade bolagen är kontrollerade av en 

majoritetsägare som innehar total kontroll av bolaget. I Europa har aktieägare kunnat behålla 

kontrollen av företagen genom bland annat röstdifferentierade aktier (Jakobsson och Wiberg, 2014) 

och det gör att en ensam ägare står för större andelen röster i jämförelse med satsat kapital vilket kan 

göra att den kontrollerande aktieägaren tar beslut gällande investeringar som gynnar denne privat. 

Eftersom rösträtten överstiger kapitalandelen drabbas inte den kontrollerande aktieägaren finansiellt 

av beslutet trots att företagets FP minskar (La Porta et al., 1999; Masulis, Wang & Xie, 2009; Morck 

et al., 2000). Vi har i denna studie inte skilt på röstdifferentierade aktier utan mätt 

ägarkoncentrationen genom att titta på andelen aktier ägda av kontrollerande aktieägare. Modell 2b 

(Tabell 8) ger oss indikation på att när företaget ägs och kontrolleras av en aktieägare minskar FP 

mer än när flera aktieägare kontrollerar bolaget. Det tyder på, likt tidigare resonemang, att vid en hög 

ägarkoncentration tas beslut som gynnar ägaren privat snarare än företagets FP.  

 

Övriga företag (65 procent) i Kontinentaleuropa kontrolleras av fler än en aktieägare. I modell 2a 

(tabell 8) kan vi dra slutsatsen att när ägarkoncentrationen ökar med en enhet förutsatt att alla andra 

oberoende variabler är konstanta minskar FP med 0,005 enheter. Resultatet är signifikant och vi kan 

konstatera ett negativt samband mellan ägarkoncentration och FP vilket går emot tidigare studier 

(Morck et al., 1988, Short, 1994). Tidigare studier är dock gjorda utanför Kontinentaleuropa vilket 

påverkar att våra resultat skiljer sig åt, Short (1994) har till större del tittat på studier gjorda i USA 

och Storbritannien och Morck et al. (1988) har studerat företag i USA. Som vi redogjort för i 

teorikapitlet skiljer sig både rättssystemet och bolagsstyrningssystem mellan de anglosaxiska 

länderna och Kontinentaleuropa. De anglosaxiska länderna kopplas till låg ägarkoncentration där 

ledningen kontrollerar bolaget vilket är i motsats till Kontinentaleuropa där ägaren själv kontrollerar 

bolaget (Jakobsson & Wiberg, 2014; La Porta et al., 1998). Tabell 4 visar Europas ägarkoncentration 

av kontrollerande aktieägare, där Sverige och Danmark i snitt har den lägsta ägarkoncentrationen av 

kontrollerande aktieägare med knappt 20 procent. 20 procent är dock den siffra som Morck (2007) 

anser räcker för att kontrollera ett bolag vilket gör att vi, likt tidigare studier, kan konstatera att Europa 

har en hög ägarkoncentration med en hög andel av kontrollerande aktieägare. 

 

I företag med många kontrollerande aktieägare är det många aktieägare som är med och påverkar de 

beslut som tas i företaget vilket kan leda till att deras intressen inte överensstämmer. Denna konflikt 

mellan aktieägarna härleds till agentteorin och de agentkostnader som då uppstår bidrar, enligt 

tidigare studier till sämre lönsamhet (Morck et al., 2000; Shleifer & Vishny, 1997). Ett företag kan 
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tänkas gynnas av att många kommer till tals och kan påverka de beslut som företaget tar. Att 

tillsammans dela på konsekvensen som det innebär att ta ett riskfyllt beslut kan göra det enklare att 

fatta beslut som i slutändan gynnar ett företags totala FP. Vårt resultat visar att det är bättre ju fler 

kontrollerande aktieägare ett företag har, eftersom FP minskar i mindre utsträckning än när företaget 

ägs och kontrolleras av en majoritetsägare. Dock visar resultatet från vår studie en negativ effekt på 

FP vilket vi härrör till de agentkostnader som uppstår när företaget kontrolleras och styrs av många 

aktieägare. Det kan bero på att aktieägarna inte kan bestämma sig om en gemensam satsning utan 

kompenserar och gör flera satsningar samtidigt vilket påverkar företagets FP.  

 

Hur stor effekt det negativa sambandet har kan vi konstatera bero på storleken på företaget. Storleken 

(SIZE) har i modell 2a en positiv effekt på företagets FP vilket innebär att ju större bolag, med en 

ägarkoncentration på under 50 procent, desto bättre FP uppvisar företaget. Stora bolag med många 

kontrollerande aktieägare presterar med andra ord bättre än mindre bolag med många kontrollerande 

aktieägare. Detta medför att vi ställer antagandet att i bolag med många kontrollerande aktieägare är 

bolagsstyrningen välstrukturerad, det eftersom en ineffektiv bolagsstyrning har visat sig möta 

kortsiktiga resultatmål och inte satsar på långsiktiga CSR-frågor (Deckop et al., 2006). Att finansiella 

institut blir allt vanligare som finansiärer i Europa påverkar också att bolagsstyrningen blir mer stabil 

eftersom de har ett starkt intresse för god bolagsstyrning och även ett intresse att besluta om 

långsiktiga finansiella mål vilket påverkar aktievärdet positivt. Jakobsson och Wiberg (2014) betonar 

att finansiella institut fokuserar just på aktieägarvärdet och eftersom de har möjlighet att diversifiera 

sin risk gör det att de är mer positiva till riskfyllda projekt. Hade vår studie bara mätt aktieägarvärde 

hade vi därför möjligen fått ett positivt samband, men som vi tidigare redogjort så anser vi att vårt 

sätt att mäta ger en mer rättvis bild av ett företags totala FP. 

 

5.3 Ägarkoncentration och dess påverkan på sambandet mellan CSR och FP 

Syftet med studien är att förklara hur ägarkoncentrationen i europeiska företag påverkar sambandet 

mellan CSR och FP. För att svara upp till studiens syfte ställer hypotes H3 antagandet att 

ägarkoncentration har en modererande negativ effekt på ett företags arbete med CSR och dess FP 

vilket baseras på tidigare studiers resultat (Feng et al., 2018; Ishiaq et al., 2017).  

 

Det som synliggörs när vi studerat hypotes H1, som vi tidigare beskrivit, är att CSR har ett positivt 

samband med FP. I hypotes H2 indikerar studiens resultat på att ägarkoncentrationen har en negativ 
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effekt på ett företags FP. Med stöd av detta resultat hade vi förväntat oss att ägarkoncentration skulle 

ha en försvagad effekt även på sambandet mellan CSR och FP. I hypotes H3 används 

ägarkoncentration som moderator genom att den multipliceras med CSR. Vi kan då se indikationer 

på att den positiva effekt som CSR har på FP, försvagas ju högre ägarkoncentrationen är. Detta skulle 

innebära att ju färre ägare ett företag har (ju högre ägarkoncentrationen är), desto svagare skulle 

sambandet bli mellan CSR och FP. Här nedan följer en diskussion kring vilka faktor som vi anser kan 

påverka denna indikation.  

 

Modell 3 har en försämrad signifikans jämfört med modell 1 vilket innebär att vi likt Ishiaq et al. 

(2017) kan fastställa att effekten av CSR minskar ju högre ägarkoncentrationen är. Koefficienten för 

CSR ändras till följd av att vi inkluderat den modererande variabeln i modell 3. Detta ger oss 

indikationer på att tillämpningen av den modererande variabeln i modell 3 har en betydelse. 

Europeiska företag har en majoritet av institutionellt ägande där den övervakande och styrande 

funktionen är i fokus. Detta gör att vi kan dra paralleller med de familjeägda företag som finns 

representerade i Ishiaq et al. (2017) studie eftersom de också har ett högt koncentrerat ägande. 

Europas institutionellt ägda företag innehas många gånger av kontrollerande aktieägare vilka har ett 

stort inflytande och kan vara med och styra satsningarna på CSR-arbetet. Vi anser att kontrollerande 

aktieägare har mandat att styra bolaget i en riktning som företag med många minoritetsägare inte kan 

göra. Institutionella ägare måste därför vara måna om företagets anseende eftersom de har ett långt 

perspektiv på sitt ägande. Många gånger är de också delaktiga i företaget på flera sätt eftersom de 

både kan inneha styrelseposter och ledarroller. För kontrollerande aktieägare menar vi då att det blir 

extra viktigt att de satsningar de gör tillför något mervärde, detta eftersom majoritetsägare själva får 

bära kostnaden för de satsningar som görs. 

 

I modell 2 indikerar variabeln ägarkoncentration ett obetydligt samband med FP. I jämförelse med 

modell 3 där vi inkluderat den modererande variabeln, indikerar variabeln ägarkoncentration istället 

på ett svagt positivt samband med FP. Det svaga positiva samband som ägarkoncentration har i 

modell 3 indikerar ändå på att det inte finns något oberoende samband mellan ägarkoncentration och 

FP. Ishiaq et al. (2017) uppvisar liknande obetydliga samband mellan ägarkoncentration och FP och 

menar att detta överensstämmer med agentteorin där dominerande familjeägda företag innehar 

majoriteten av aktierna. Dessa företag agerar således på marknader med hög ägarkoncentration där 

ensamma ägare och familjeföretag är vanliga vilket både Claessens et al. (2000) och Ishiaq et al. 
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(2017) belyser. Företag med en hög ägarkoncentration kan beröras av intressekonflikter som inte 

enbart uppstår mellan ledning och ägare utan också mellan mindre aktieägare och intressenter. Detta 

menar Morck et al. (2000) påverkar ländernas kapital negativt och Shleifer och Vishny (1997) pekar 

på att det även hindrar tillväxten för det enskilda företaget. 

  

Risken hos företag med hög ägarkoncentration av kontrollerande aktieägare är att dessa utnyttjar en 

sådan situation för sin privata vinning vilket gör att andra minoritetsägare blir utan inflytande 

(Shleifer & Vishny, 1997). Barnea och Rubin (2010) samt Dam och Scholtens (2013) menar att en 

hög ägarkoncentration leder till en försämring i ett företags CSR-arbete. På bekostnad av mindre 

aktieägare skapar denna konflikt unika fördelar för stora aktieägare och ledning, vilket gör att inte 

alla aktieägare ges samma förutsättningar. Det ökade fokus som idag läggs på CSR kan därmed 

försvåra problematiken med agentteorin, vilket i sin tur kan leda till att företag antingen fullföljer sitt 

arbete med CSR eller blir avskräckta att arbeta med det.  

 

Resultaten från denna studie synliggör att företag med olika grad av ägarkoncentration har olika 

inriktningar på sina investeringar. Resultaten pekar på att företag i allmänhet tenderar att satsa på 

CSR, men att man gör det av olika anledningar. Barnea och Rubin (2010) menar att en hög 

ägarkoncentration leder till en försämring i ett företags CSR-arbete och samtidigt skriver de att 

företag med hög ägarkoncentration strävar efter att ha ett gott rykte. Den fråga vi ställer oss då är 

vilka motiv ett företag med hög ägarkoncentration har att arbeta med CSR?  

 

En anledning till att företag med hög ägarkoncentration väljer att arbeta med CSR är det lagkrav som 

finns som säger att stora företag måste CSR-rapportera i Europa (Della Vedova & Schulz, 2014). 

Många företag ser också arbetet med CSR som något positivt i syfte att stärka sitt varumärke. Vår 

studie indikerar på att företag med hög ägarkoncentration satsar på CSR-arbete även om dess effekt 

på FP försämras och en anledning till det kan vara den etiska aspekten. Som vi tidigare i detta avsnitt 

förklarar är det viktigt för kontrollerande aktieägare att ha ett gott anseende utåt sett mot sina 

intressenter. Detta anser vi kan uppnås genom en god CSR-rapportering där företagen själva kan välja 

att lyfta det goda de gör för samhället, sina anställda och för miljön. Möjligen är det så, att den 

försämrade effekt som hög ägarkoncentration kan ha på sambandet mellan CSR och FP på lång sikt 

ändå kan generera fördelar. Sprids ett gott rykte om företaget bland intressenter, medarbetare och 

andra inflytelserika personer i dess omgivning, tror vi att det kan genererar vinster, som således 
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gynnar de kontrollerande aktieägarna. Fallgropen för dessa företag anser vi är den agentproblematik 

som kan uppstå, där minoritetsägare står utan inflytande vid olika företagssatsningar som tillexempel 

arbetet med CSR. Det kan då tolkas som att det etiska perspektivet med CSR-arbete utnyttjas av 

kontrollerande aktieägare i syfte att nå högre vinning för dem själva. För att denna agentproblematik 

inte ska uppstå blir det därför viktigt för de kontrollerande aktieägarna att vara uppmärksamma på 

detta, eftersom det kan medföra höga agentkostnader till följd av det fokuserade egenintresset. 

  

Sammanfattningsvis ser vi att utmaningen för aktieägare och ledning på den europeiska marknaden 

blir att sträva efter att finna en optimal nivå av ägarkoncentration. Detta för att tillgodose 

intressenternas krav, minska agentkostnaderna och optimera arbetet med CSR så att företagets FP 

förbättras. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och bidrag. Vi för även resonemang angående studiens 

trovärdighet och begränsningar och avslutar med förslag på framtida forskning.  

 

6.1 Studiens slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka om ägarkoncentrationen hos europeiska företag påverkar 

sambandet mellan CSR och FP. Diskussionen kring företags sociala, ekonomiska och miljömässiga 

ansvarstagande är ett omdiskuterat och aktuellt ämne vilket har resulterat i en mängd studier om hur 

CSR påverkar ett företags FP. Resultaten har varit motstridiga vilket härleds till att både CSR och FP 

är svårt att definiera och mäta (Margolis & Walsh, 2003). Vi har i denna studie utvecklat ett 

sammansatt mått för ett företags FP eftersom vi anser att ett företags FP återfinns i likviditet, 

produktivitet och aktieavkastning. Resultaten från vår studie visar att det finns en positiv koppling 

mellan CSR och FP vilket stödjs av tidigare studier (Barnea & Rubin, 2010; Carroll & Shabana, 2010; 

Malik, 2015; Margolis & Walsh, 2003; Orlitzky et al., 2003; Pan et al., 2014; Sandaruwan & Ajward, 

2017; Waddock & Graves, 1997). Sambandet är positivt vilket kan härledas till att Europa är en 

marknad med stabil ekonomi, vilket har visat sig påverka sambandet positivt (Wang et al., 2016), 

andra marknader är nämligen inte lika medvetna om rättigheter och skyldigheter avseende CSR 

(Ishiaq et al., 2017). Sedan 2014 är det lagstiftat för stora bolag i Europa att rapportera sitt arbete med 

CSR vilket gör att fler företag når ut till sina intressenter, en bra relation till företagets intressenter 

har visat sig leda till högre värde på företaget (Malik, 2015). Efter att ha studerat tidigare litteratur 

kan vi konstatera att ägarkoncentration har en inverkan på både CSR (Barnea & Rubin, 2010; Dam 

& Scholtens, 2013; Oh et al., 2017; Tagesson et al., 2009) och FP (Cheung & Chan, 2004; Claessens 

et al., 2000; Feng et al., 2018; Morck et al., 1988; Shleifer och Vishny, 1997; Short, 1994). Det finns 

dock få studier som studerat ägarkoncentrationens inverkan på sambandet mellan CSR och FP och 

dessa studier är koncentrerade till ett land eller en specifik bransch.  

 

Våra resultat återspeglar att företag i Europa agerar på en marknad med en hög ägarkoncentration, de 

lägger mycket resurser på CSR vilket förbättrar deras FP. När vi lagt till en modererande variabel 

indikerar den att ju högre ägarkoncentration företagen har desto mindre betydelse har CSR, vilket i 

sin tur riskerar att försämra deras FP. Även tidigare forskning (Feng et al., 2018; Ishiaq et al., 2017) 

har uppnått liknande resultat. Den största skillnaden i denna studie jämfört med de tidigare som gjorts 

är att den baseras på europeiska företag, vilket gör att både marknaden företagen agerar på samt 
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ägandet av företagen skiljer sig åt. Majoriteten av Europas länder har ett bolagsstyrningssystem där 

den övervakande och styrande funktionen är kombinerad, det gör att konflikter kan uppstå mellan den 

kontrollerande aktieägaren och minoritetsägarna. Den konflikt som uppstår mellan aktieägarna när 

minoritetsägarna står utan inflytande och den kontrollerande aktieägaren agerar utifrån sin egen 

vinning, är kostsam och försämrar företagets FP. Det blir därför viktigt för företag som har en hög 

ägarkoncentration att vara uppmärksam på denna konflikt. 

 

6.2 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Denna studie lämnar ett unikt bidrag då det är den enda studien som undersöker ägarkoncentrationens 

påverkan på CSR och FP över flera olika länder och branscher. Tidigare studier har enbart undersökt 

ett land (Feng et al., 2018; Ishiaq et al., 2017) och Peng och Yang (2014) föreslår i sin studie att flera 

länder bör studeras. Genom att studera Europa som tidigare varit outforskat breddar vi forskningen 

inom området. Studien skiljer sig också åt genom den marknad som studerats. Denna studie är gjord 

på en bankorienterad marknad som styrs av finansiella institut vilket tidigare studier inte har berört, 

där har familjeägda och statligt ägda företag dominerat.  

 

CSR som tidigare varit en frivillig rapportering har nu blivit obligatorisk för stora företag i Europa 

(Della Vedova & Schulz, 2014). Detta lagkrav har gjort att CSR har blivit ett allmänt begrepp som 

företagets intressenter är uppmärksamma på. Det finns dock ingen standard för vad som ska 

rapporteras vilket gör att företagen kan styra sitt CSR-arbete mot intressenternas krav. Det innebär 

också att aktieägarnas intressen kan skilja sig åt och konflikter om vilken typ av CSR satsning ett 

företag ska göra kan uppstå. Liknande agentproblemen tenderar att förvärras om ägarkoncentrationen 

är hög (Barnea & Rubin, 2010; Dam & Scholtens, 2013). Vi kan i denna studie se indikationer på att 

effekten av CSR minskar ju högre ägarkoncentrationen är. 

 

Vi ämnar genom denna studie kunna ge praktiska bidrag till företag och organisationer i Europa, där 

de uppmärksammas om denna agentproblematik som försvårar arbetet med CSR och i värsta fall kan 

orsaka en försämrad FP. 
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6.3 Studiens relevans, trovärdighet, giltighet och begränsningar 

Studien är baserad på tidigare forskning inom ämnet och kan anses vara kumulativ. Metoden som 

används är pålitlig eftersom den bygger på liknande metoder som tidigare studier använt. Detta 

innebär att de analysmetoder, begrepp och variabler som använts bedöms vara relevanta även i denna 

studie. Denna studie har likt Ishiaq et al. (2017) inte ett så stort urval av företag vilket Bryman och 

Bell (2013) menar kan ha en negativ påverkan och det kan vara en orsak till att resultatet i Hypotes 

H3 inte blir signifikant i denna studie. Vi har använt oss av de variabler som funnits tillgängliga för 

oss i Thomson Reuters Datastream och manuellt filtrerat bort de företag som saknade värde för en 

viss variabel eller ett visst år. Ett större urval av företag hade möjligen ökat trovärdigheten av studien 

men vi anser att vi skapat kvalitét av dataunderlaget genom vår manuella filtrering, vilket vidare gett 

oss data som är trovärdig för vår beroende och våra oberoende variabler. Hade mer tid funnits, hade 

fler variabler kunnat studerats och inhämtas även från andra databaser. Vi hade också själva kunnat 

studera företagens egna rapporter och jämfört dem med vårt insamlade underlag. Vi anser ändå att 

den data som samlats in från Thomson Reuters Datastream är trovärdig eftersom de inhämtar sitt 

underlag direkt från företagens egna rapporter (Thomson Reuters, 2019b). 

 

Den faktoranalys som genomförts i denna studie innehar flera fördelar vilka vi beskriver i vår 

metoddel, men en nackdel som Djurfeldt och Barmark (2009) nämner med faktoranalys är att den 

kan vara svår att upprepa för kommande studier. Detta eftersom det kan vara svårt att använda sig av 

exakt samma variabler från en studie till en annan. För att uppnå en ökad trovärdighet har vi gjort 

vårt yttersta för att göra studien replikerbar. Vi har beskrivit tillvägagångssättet så detaljerat som 

möjligt både gällande metod, formler, datainsamling och resultat för att studien ska kunna 

återupprepas. Eftersom vi använt oss av Thomson Reuters Datastream under givna år med givna 

variabler som inte ändras, anser vi ändå att kommande studier kan genomföras på samma sätt som 

denna studie genomförts. 

 

I hypotes 2 uteblev samband mellan våra variabler och för att söka samband delade vi därför upp våra 

företag utefter ägarkoncentrationen. Det resulterade i att företag med en högre ägarkoncentration blev 

väldigt få och inga slutsatser kunde dras från den modellen. Eftersom hypotes 3 ska svara upp till vårt 

syfte valde vi att inte dela upp variabeln likt vi gjorde i hypotes 2 eftersom det skulle ge oss allt för 

få antal observationer. Vi prioriterade istället att få ett högre antal observationer för att öka chanserna 

att nå ett statistiskt säkerhetsställt resultat. 
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6.4 Studiens förslag till vidare forskning 

Det finns i dagsläget ett begränsat antal studier som undersökt ägarkoncentrationens påverkan på 

sambandet mellan CSR och FP. Det kan därför skapas en större förståelse för detta ämne genom att 

bygga vidare på tidigare forskning. Det resultat som framkommit i denna studie indikerar att 

ägarkoncentration har en försvagad effekt på sambandet mellan CSR och FP. Enligt tidigare studier 

(Cheung & Chan, 2004; Feng et al., 2018; Ishiaq et al., 2017; Morck et al., 1988) mäts 

ägarkoncentration på olika sätt och för att studera detta vidare föreslår vi att kommande studier kan 

använda andra variabler för ägarkoncentration än den som används i denna studie. Detta kan leda till 

att ägarkoncentration kommer få en annan inverkan på sambandet mellan CSR och FP.  

 

Likt Feng et al. (2018) och Ishiaq et al. (2017) har denna studie mätt CSR-begreppet som en helhet. 

Eftersom CSR är ett mycket aktuellt ämne anser vi att det hade varit intressant att studera om det kan 

finnas skillnader inom CSR-begreppet. Till framtida forskning föreslår vi därför en separation av 

dimensionerna inom CSR, där varje dimension representerar varsin oberoende variabel för att 

tydliggöra om någon variabel inom CSR-dimensionen påverkar FP mer än någon annan. 

 

Att använda sig av flera sammanfogade variabler för att mäta ett företags FP har visat sig vara 

betydelsefullt, vilket vi redogör för i studien. Förslag för kommande studier är således att använda 

sig av det FP-mått som vi utvecklat men parallellt använda sig av det erkända lönsamhetsmåttet 

Tobins Q för att kunna verifiera resultatet. Tobins Q tar, likt vår FP-variabel, hänsyn både till 

bokföringsinformation och aktiekurser. Att kunna dra slutsatser utifrån två olika FP mått skulle ge 

bra separata analyser men även intressanta jämförelser eftersom vår FP-variabel även tar hänsyn till 

likviditeten. 
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