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SAMMANFATTNING  

Titel: Påverkas företagens prestanda av ett socialt ansvarstagande?  

Nivå: Kandidatnivå 

Författare: Jessica Baldgrim, Malin Wahlberg 

Handledare: Markku Penttinen 

Datum: 2013-01 

Syfte: Corporate Social Responsibility (CSR) är idag ett  globalt 

allmänt känt begrepp och Svenska företag anses ligga i framkant med 

sitt ansvarastagande. Huvudsyftet med uppsatsen är att analysera 

huruvida ett stort engagemang inom CSR-frågor ger Svenska företag 

en förändring i företagsvärde och om det påverkar deras lönsamhet. 

Ett approximativt Tobins Q används som mått på företagsvärde och 

Return On Assets (ROA) används som mått på lönsamhet.  

 

Metod: En kvantitativ deduktiv metod där undersökning av 

sekundärdata ska mynna ut i en prövning om huruvida det går att 

påvisa ett samband mellan CSR och företagsvärde och/eller 

lönsamhet. Sekundärdata inhämtas ifrån Folksams Index för 

ansvarsfullt företagande 2009 samt företagens årsredovisningar från 

2011. Historiska aktiepriser har hämtats ifrån Nasdaq OMX Nordics 

hemsida. Sedan inhämtade data har undersökts väljs en passande 

analysmetod, vilket i detta fall blev multipel tvärsnittsregression. 

 

Resultat och slutsats: Studien visar att det finns en statistiskt 

signifikant korrelation mellan ett högt CSR och approximativt Tobins 

Q där ett ökat CSR-arbete ger minskat företagsvärde. Vidare visar 

studien även en statistiskt signifikant positiv korrelation mellan CSR 

och ROA, där modellen dock uppvisar brister. En generell förklaring 

till detta är att det inte finns någon global begreppsbenämning av 

CSR, vilket försvårar mättningar.  Utöver detta upptäcktes svårigheter 

i att bestämma ett svenskt bolags marknadsvärde eftersom företag 

generellt inte har alla sina aktier på börsen och A-aktier är 

svårvärderade då de sällan omsätts. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag är en tvärsnittsregression, 

liknande denna studie där olika sätt att definiera ROA och storlek 
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jämförs. Det vore även intressant att genom en tidsserieanalys 

undersöka när i tiden CSR-arbetet ger utslag på Tobins Q samt ROA.  

 

Uppsatsens bidrag: Identifiera påverkande faktorer för att bidra till 

en framtida benchmark av ekonometriska modeller vid mätningar av 

CSR. 

 

Nyckelord: CSR, Tobins Q, ROA, Företagsvärde, Lönsamhet, 

Multipel regressionsanalys 
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ABSTRACT  

Title: Is corporate financial performance influenced by Corporate 

Social Responsibility? 

Level: Bachelor Thesis 

Author: Jessica Baldgrim, Malin Wahlberg  

Supervisor: Markku Penttinen 

Date:  2013-01 

Aim: Corporate Social Responsibility (CSR) is a widely known global 

concept and Swedish enterprises are considered to be cutting edge 

when it comes to taking responsibility. The main objective is to 

analyze if a large involvement in CSR gives Swedish companies a 

change in company value, and if it affects their profitability. An 

approximate Tobin’s Q is used to measure firm value and Return On 

Assets (ROA) is used to measure profitability. 

 

Method: A quantitative deductive method where investigation of 

secondary data will lead to an examination whether it is possible to 

demonstrate a relationship between CSR and firm value and/or 

profitability. Our secondary data is retrieved from Folksam Index for 

corporate responsibility 2009 and the corporate annual reports from 

2011. Historical stock prices were collected from Nasdaq OMX 

Nordic webpage. After examination of the data a suitable analysis 

method will be chosen, which in this case resulted in multiple 

regression analysis.  

 

Result and Conclusions: The study shows that there is a statistically 

significant correlation between a high CSR and the approximate 

Tobin’s Q where increased CSR returns a reduced value of the firm. 

The study also shows a statistically significant positive correlation 

between CSR and ROA, where the model, however, have 

shortcomings. A general explanation for this is that there is no global 

concept for CSR and thus it is difficult to measure. In addition, 

difficulties were discovered regarding determining market value of 

Swedish firms as companies generally do not have all of their shares 

on the stock market and that there are different classes of shares. 
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Suggestions for future research: One suggestion is a cross-sectional 

regression, similar to this study that compares different ways to define 

ROA and size. It would also be interesting to through a time series 

analysis be able to examine when, time wise, CSR activities makes an 

impact on Tobin’s Q and ROA. 

 

Contribution of the thesis: Identify influencing factors to contribute 

for a future benchmark of econometric models when measuring CSR. 

 

Key words: CSR, Tobin’s Q, ROA, Firm value, Profitability, 

Multiple regression analysis 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företag verkar inte i ett vakuum, utan  i ett ständigt föränderligt 

tillstånd likt levande organismer, där överlevnad bara är möjligt om de  

utvecklas med hänsyn till sin kontext. CSR, Corporate Social 

Responsibility, är något som växt fram under en längre tidsperiod och 

är idag  ett genomgripande begrepp i det globala samhället.
1
 

Begreppets spektrum är oerhört brett  och har under årtionden  

sysselsatt forskare samt legat till grund för diskussioner och debatter 

om företagens påverkan på samhället. CSR är ofta förenat med de 

företagsaktiviteter som går bortom vad lagen kräver. Syftet med 

aktiviteterna kan vara att anpassa deras verksamhet genom finansiell 

omstyrning eller med samhällsstödjande aktiviteter såsom 

välgörenhet. Trots många diskussioner och debatter har dock ingen 

klarhet bringats i vad begreppet egentligen är, det råder fortfarande 

förvirring om vad CSR innebär och vilka områden som ska inkluderas 

i begreppet (Wan-Jan, 2006).  

I juni 2012 fastställdes slutdokumentationen från Rio 20+, The 

future we can, vilket är ett tioårigt ramverk för hållbar konsumtion och 

produktion och ett gemensamt beslut att inom kort utveckla globala 

hållbarhetsmål (Regeringen, 2012a). Slutdokumentation låg till grund 

för en debattartikel från oktober 2012 i vilken 21 organisationer som 

arbetar med hållbar utveckling uppmanar näringslivets bransch-

organisationer att kliva fram och visa ett större engagemang gentemot 

socialt ansvar (Dagens Industri, 2012). Skribenterna argumenterar att 

hållbarhet numera är ett sätt att säkra tillgången på råvaror såväl idag 

som i framtiden och att CSR inte längre kan ses som en hygienfaktor, 

utan snarare som en integrerad del i företaget.  Näringslivets intresse-

organisationer anses vara en nyckelfaktor eftersom det inte längre 

                                      
1
 CSR, översätts ofta till socialt ansvarstagande på svenska:  http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/csr-

ansvarsfullt-foretagande_12246.html 
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handlar om att fråga sig om företagen behöver tänka hållbarhet utan 

hur.  

1970 skrev Milton Friedman en artikel i New York Times 

Magazine där han argumenterade för att det bästa sättet för företag att 

ta socialt ansvar var att enbart se till det ekonomiska ansvaret; 

generera vinst och därmed säkra ekonomisk tillväxt för att gynna 

aktieägarna. Friedman menade att det första steget i att bringa klarhet 

om företagens sociala ansvar var att fråga sig  vad socialt ansvar 

innebär, och vem bör ta det. Friedman hävdar att socialt ansvar faller 

på den enskilda såsom aktieägare, ledning, arbetare etc, Inte på 

företagen. Det enda sociala ansvar som företag har, är att använda sina 

resurser och engagemang i aktiviteter som syftar till att öka företagets 

vinst. Detta är även något Mats Qviberg tar upp i en debattartikel från 

2006 där han menar att det ”flummiga etikpratet” sätter krokben för 

företagandet i vårt land vilket leder till en försvagning av 

marknadsekonmin. Qviberg är av samma inställning som Friedman, 

CSR är inte något företag ska syssla med utan företagen ska göra det 

som de gjort i alla tider; koncentrera sig på att göra alla rikare 

(Svenska Dagbladet, 2006a). Aktieägarvärdet är ett av de starkaste 

argumenten mot CSR arbete och DiMaggio (2001) menade att 

ändrade förhållanden i lagar och teknik tillsammans med investerarnas 

filosofi och beteende gjorde att ledningen för företag i väst blev mer 

lyhörda för att generera en högre avkastning.  

Förespråkarna till CSR menar att företagens sociala arbete kan ses 

som en del i marknadsekonomin och något företag måste ta ansvar för. 

Genom en CSR-agenda skapar företag legitimitet och effektivitet, 

något som krävs för långsiktig överlevnad samt för att möjliggöra 

genererandet av avkastning. CSR anses kunna vara en källa till 

möjligheter, innovation, konkurrensfördelar och att locka till sig samt 

behålla humankapital. (Grafström et al., 2008; Grankvist, 2012; Porter 

och Kramer, 2006). Claes Cronstedt menar i en motartikel till Mats 

Qviberg att CSR är en policy och att det kan betraktas som ett verktyg 

vilket omfattar såväl finansiell som moralisk excellens och företag 

som tar sig an detta inte bara driver globaliseringsprocessen vidare 

utan är även till hjälp vid etableringen i mindre utvecklade länder där 

lagar inom samhällsansvar saknas (Svenska Dagbladet, 2006b).  
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Företagens samhällsansvar är även något som fått en framskjutande 

roll i styrelserum, där det inte bara handlar om att det utövas 

påtryckningar ifrån Non Govermental Organisations (NGO), utan 

kanske främst från engagerade aktieägare. I dagens globaliserade och 

teknifierade värld är det viktigt att företag kan analysera sin omvärld, 

sina intressenter och den kontext företaget befinner sig i, det handlar 

om en ständigt föränderlig interaktion mellan företag och samhälle. 

Freeman och Reed (1983) talade om ett skifte från aktieägare 

(stockholder) till intressenter (stakeholder) och framförde belägg för 

hur företag kan analysera sin omgivning och den beroenderelation 

som finns mellan företag och deras intressenter. Förändringar i 

företagsklimatet och den komplexitet företag idag möter har gjort att 

vad Freeman och Reed (1983) benämner som sekundära intressenter, 

sådana intressenter som kan agitera allmänheten såsom media, NGO:s 

och myndigheter, har fått en större möjlighet att påverka och kan 

därmed idag även räknas som primära. Företag tvingas i och med detta 

att rekonceptualisera sitt värderande av intressenter och sina 

finansiella aktiviteter, vilket medför att det uppstått en klyfta mellan 

intressenter, företaget och aktieägare. I en artikel i The Economist från 

våren 2000 står att lönsamhet och socialt ansvar kan ses som ett 

oxymoron – fundamentalt motsägelsefullt och oförenligt.
2
 Detsamma 

skulle kanske även kunna sägas om begreppet CSR överlag eftersom 

det kan återanvändas och omdefinieras relativt godtyckligt för att 

passa företagets syfte, vilket leder till att begreppet kan anses vara 

meningslöst. Samtidigt väljer alltfler företag att styra om sina resurser 

från strikt finansiella aktiviteter till aktiviteter som behandlar socialt 

ansvar. Viss del av omstyrningen i aktiviteter kan förklaras genom 

ökandet av regleringar som skett inom de områden CSR kan anses 

behandla men huvuddelen av CSR aktiviteter sker på frivillig grund 

utifrån främst skrivna samhällsenliga normer och direktiv. 

                                      
2
 Artikeln bygger delvis på en journal publicerad i The Journal of Business Ethics där Denis Collins (2000) har 

gått igenom de 18 första volymerna av The Journal of Business Ethics med avsikt att sammanfatta och ge en 

överblick av den kvantivativa undersökningarna som publiceras i dessa volymer  och därigenom hylla 

tidsskriftens strävan efter att ”förbättra mänskligheten”. De artiklar Denis Collins tittat på behandlar flertalet 

aspekter på etik och företagens samhällsansvar i relation till dess omvärld och skyldigheter gentemot 

mänskligheten.  
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1.2 Problematisering 
Fler och fler företag i västvärlden säger sig vara socialt 

ansvarstagande vilket kan betraktas som motsägelsefullt eftersom det 

innebär att företag, som historiskt sett enbart har ägnat sig åt att 

maximera värdet för aktieägarna, tagit sig an kostsamma förändringar 

oavsett om det handlar om verksamhetsanpassning eller samhälls-

stödjande åtgärder. Externt såväl som internt tryck har ökat där det av 

företagen krävs att ta sociala ansvar och detta har orsakat en konflikt 

mellan företaget och aktieägarna. Kritikerna menar att ett företags 

enda mål bör vara att maximera värdet för aktieägarna, en tolkning 

som traditionellt sett varit ett grundläggande antagande särskilt i USA, 

och som dessutom indikerar hur väl ett företag presterar (Penttinen et 

al., 2011). Om fokus flyttas från att skapa lönsamhet till ett socialt 

ansvar skulle det medföra att tillväxten, konkurrensen och välfärden 

minskar. Motståndarna menar att om företag  ska ta hänsyn till 

samhällets bästa så blir detta ett hinder för fria marknader. Andra 

kritiker menar att vissa företag använder sig av CSR-program endast 

för att förbättra sin image när de i själva verket fortsätter som de alltid 

gjort. Kritikerna menar att det snarare handlar om ett ansvarstalande 

än ansvarstagande (Jutterström och Norberg, 2011). Förespråkarna 

hävdar å sin sida att ett socialt och miljömedvetet sätt att arbeta i 

själva verket ger ett större värde inte bara till samhället i stort utan 

även till aktieägarna själva. Detta eftersom det krävs såväl effektivitet 

som legitimitet för långsiktig överlevnad. CSR ses som ett viktigt 

redskap som används för att skapa legitimitet när organisationer 

arbetar med att bygga förtroende gentemot såväl humankapitalet, 

omgivningen som omvärlden (Grafström et al., 2008; Grankvist, 

2012; Porter och Kramer, 2006).  

CSR är idag ett väletablerat globalt begrepp, om än utan 

begreppsbenämning. Att allt fler företag arbetar med CSR-frågor är 

uppenbart. Antalet företag inom EU som anslutit sig till Global 

Compact, FN:s tio principer om hur företag kan uppträda och stödja 

aktiviteter berörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-

korruption, har på en femårsperiod ökat med 216,67%  (European 

Commission, 2011). Men frågan vart företagens ansvar börjar och 

slutar kvarstår. Ska företagen arbeta med CSR som en affärsstrategi 
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eller ur en etisk ståndpunkt? Vilket perspektiv företag än väljer är det 

relevant att ställa sig frågan om huruvida arbete med CSR-frågor lönar 

sig.  

Corporate Social Responsibility är ett nyckelbegrepp i denna 

undersökning om hurvida företagsvärde och lönsamhet påverkas av 

CSR. Det är därmed viktigt att välja en definition av begreppet och 

den valda definitionen av Corporate Social Responsibility baseras på 

de två hänsynstaganden som Folksam Index för ansvarsfullt 

företagande tar upp; miljöpåverkan och mänskliga rättigheter. 

Folksams Index för ansvarsfullt företagande grundar sig på de 

riktlinjer och principer som tillhandahålls av OECD och Förenta 

Nationernas Global Compact. Denna definition går därmed i linje med 

vad både EU och Svenska regeringen förespråkar, att företag använder 

sig av Global Compact samt OECD vid arbete med CSR (Regeringen, 

2011). Vidare tas i Indexet hänsyn till både ansvarstagande som 

ansvarstalande och i företagens betygssättning valideras alla bitarna 

in. En närmare beskrivning av hur valideringen går till återfinns i 

teoriavsnittet, 2.1.2 Folksams Index för ansvarsfullt företagande. 

Denna studie är i hög grad inspirerad av två föregående 

undersökningar där CSR och företagsvärde samt företagsprestanda 

undersökts. Modellen som har varit till grund för vår ROA-modell 

återfinns i Waddock och Graves (1997) medan q-modellen är 

inspirerad av Crisóstomo et al. (2011). De slutliga regressions-

modellerna beskrivs närmare i det empiriska metodavsnittet 4.3 

Regressionsmodeller. 

1.3 Frågeställningar 
Kan ett samband observeras mellan stort engagemang i CSR-frågor 

och företagsvärde? Förändrar CSR-arbetet lönsamheten för företaget? 

1.4 Syfte 
Uppsatsen har som huvudsyfte att analysera om svenska företags 

värde och lönsamhet har någon koppling till ett socialt 
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ansvarstagande. Oberoende av utfall kommer även begreppet CSR att 

diskuteras.  

1.5 Avgränsning 
Som tidigare nämnts är CSR ett omdiskuterat och oerhört brett 

begrepp vilket gör att företagens prestationer kan bli synnerligen 

komplexa att mäta. För att sätta Svenska företags prestationer i 

relation till CSR används Folksams Index över företag och deras 

sociala ansvar. Folksams Index rankar de bolag som finns på 

Stockholmbörsens Large-, Mid- och Small Cap. I likhet med 

Waddock och Graves (1997) används CSR-mått för tidigare år för att 

analysera senare verkan på företagens värde samt lönsamhet. 

Undersökningen begränsas till att enbart ta med företag där fullständig 

information kunnat förvärvas. Dessutom används endast företag som 

funnits på Stockholmsbörsen såväl 2009 som 2011. En komplett lista 

över företag som ingår i analysen återfinns i Bilaga 3.  

1.6 Disposition  
Uppsatsen började med ett inledande kapitel bestående av bakgrund, 

problematisering, frågeställning, syfte och avgränsning. Dispositionen 

av resterande delar av uppsatsen är som följer:  

 

Teori Här redovisas teorier som är relaterade 

till undersökningen för att skapa en 

grundläggande förståelse för relevanta 

begrepp, variabler och teorier. 

 

Metod Här redovisas den vetenskapliga 

utgångspunkten, hur undersökningen 

genomförts samt hur datainsamlingen 

gått till.  
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Empirisk metod Här redovisas undersökningens 

variabler samt regressionsmodellerna.  

 

Resultat och Analys Här redovisas resultatet samt analysen 

av de multipla regressionerna. 

 

Avslutande diskussion Här redovisas den samlade 

diskussionen om undersökningen, 

studiens svagheter samt förslag på 

fortsatta studier.  
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2. Teori 

2.1 Corporate Social Responsibility 
CSR är inget nytt fenomen, men det som får anses tillhöra den 

moderna eran är att företagens ansvar i sin interaktion med samhällen 

har fått större innebörd. Utvecklingen har gått ifrån SR (Social 

Responsibility) till CSR (Corporate Social Responsibility) vilket 

Carrol (1999) menar har sitt ursprung från 1950-talets litteratur i USA. 

På 1970-talet började en allt tydligare debatt i Sverige framträda, både 

Grafström et al. (2008)  och Carrol (1999) menar att det är från denna 

tidpunkt begreppet började diskuteras i allt större utsträckning och 

definitionerna på CSR mångfaldigades. Även Freeman och Reed 

(1983) menar att det är i slutet av 1970-talet som behovet av ett nyare 

perspektiv på företagets roll i samhället uppstod och därigenom även 

deras agerande gentemot alla som direkt eller indirekt påverkades av 

företaget.  Tidigare har företagets skyldighet enbart varit gentemot 

deras aktieägare, innehavarna av företagets kapital, och företagets 

agerande eller passivitet har drivits utifrån behov och hänsyn till 

aktieägarna, vilket är något som ofta mätts genom till exempel 

aktiekurs. Detta har ansetts varit heligt och okränkbart. Den nya 

utvecklingen där företaget sattes i interaktion med samhället i stort 

gjorde att andra grupper som företag är ansvariga inför identifierades 

och fokus gick från ”stockholders” till ”stakeholders” (Freeman och 

Reed, 1983). Grafström et al. (2008) lyfter fram två perspektiv när det 

kommer till företagens CSR-strävan där företaget antingen kan anses 

vara skyldiga att minimera den negativa påverkan de har på samhället 

eller se till att maximera nyttan för samhället. En del av problemet 

med att definera CSR och därigenom skapa en fundamental global 

begreppsbenämning är utifrån vilkas perspektiv utgångspunkten ska 

vara.  Oberoende av företagets CSR-strävan ska det vara fullt möjligt 

att kunna se deras sociala åtaganden där de kan tjäna sina intressenter 

utan att äventyra aktieägarna (Wan-Jan, 2006). 

Crosby (1988) menar att kvalitet är gratis och att ett proaktivt arbete 

kan öka företagets vinst eftersom det leder till att företag kan undvika 
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onödiga kostnader. CSR kan ses som en sorts kvalitetsarbete i form av 

risk management eftersom företag som arbetar proaktivt med 

samhällsansvar försöker minimera den negativa påverkan som kan 

uppstå när företaget framställs negativt inför intressenter. För att 

kunna skapa värde med hjälp av CSR är det viktigt att det proaktiva 

arbetet är väl genomtänkt och Crosby (1988) menar att ett lyckat 

genomförande bygger på att företaget lyckas implementera 

förändringarna på kulturell nivå. Porter och Kramer (2011) hävdar att 

företagens samarbete med samhället skapar värde genom att lösa de 

problem som dagens kapitalistiska system möter och ett 

samhällsansvar är inte bara ett sätt att bidra till lönsamhet utan en 

nödvändighet för att erhålla resurser. Att företag som inte tar hänsyn 

till samhället utan enbart ser kortsiktigt och sätter vinstmaxmering 

framför värdeskapandet kommer att ha svårt att överleva. 

Under de senaste decennierna har ett allt starkare behov växt fram 

av att företag ska kunna både kommunicera (ansvarstalande) såväl 

som praktiskt tillämpa (ansvarstagande) ett socialt samhällsansvar. 

Detta har medfört att det finns ett allt tydligare behov av att kunna 

precisera begreppet CSR men även att tillhandahålla riktlinjer, 

principer och ramverk till företag. Jutterström och Norberg (2011) 

argumenterar att CSR bör uttryckas som en standard vilket underlättar 

företagens arbete med CSR-frågor eftersom de därmed är skrivna 

regler, om än frivilliga sådana.  Samtidigt finns det nationella 

skillnader där en del ekonomiska och politiska system samt landets 

traditioner gällande ansvarstagande verkar vara mer främjande än 

andra vid CSR-arbete (Gjølberg, 2009). Svenska företag anses ligga i 

framkant när det kommer samhällsansvar och det förespråkas att 

främst arbeta utifrån de riktlinjer och principer som erhålls genom 

OECD, Förenta Nationerna och EU (Regeringen, 2011). 

2.1.1 Definitioner av CSR  

Corporate Social Responsibility har aldrig haft någon specifik 

begreppsbestämning utan har i alla tider snarare varit en återspegling 

av samhället och företagens roll i relation till samhället. Generellt 

definieras ofta CSR som företagens hänsyn gentemot miljö, ekonomi 

och mänskliga rättigheter. Europeiska kommissionen har valt att 
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definiera CSR som “the responsibility of enterprises for their impacts 

on society”– European Commission 2011 Sid 6.   Det centrala, vilket 

även deras definition på CSR pekar på, är hur företag tar socialt 

ansvar, eftersom det är relevant att företag har en integrerande process 

för att maximera aktieägarvärdet och deras intressenter samt samhället 

i stort och att arbeta med mildrandet av negativa effekter (European 

Commission, 2011). Kommissionen förespråkar bland annat att 

företagen kan använda OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 

FN:s Global Compacts tio principer samt de riktlinjer och principer 

som finns i bland annat ISO 26000. I detta arbete definieras CSR 

utifrån företagens hänsyn gentemot miljöpåverkan och mänskliga 

rättigheter. Denna definition baseras på Folksams Index för 

ansvarsfullt företagande som bygger sin definition på Förenta 

Nationernas Global Compact och riktlinjerna som tillhandahålls av 

OECD. Folksams definition går därmed i linje med det tillvägagångs-

sätt många företag i västvärlden uppmuntras att arbeta med CSR.  

OECD tillhandahåller riktlinjer som främst riktar sig till 

multinationella företag vilka har större kapacitet och oftast mer 

formellt än mindre företag arbetar med CSR, men även mindre företag 

kan använda riktlinjerna som vägledning. Riktlinjerna behandlar åtta 

områden gällande företag och deras hänsyn gentemot mänskliga 

rättigheter, miljö, anti-korruption, konsumentintressen, konkurrens, 

arbets- och anställningsförhållanden, vetenskap och teknik samt skatt 

(se Bilaga 4). Riktlinjerna är frivilliga att följa men länder som 

ansluter sig till dem åtar sig att ständigt förbättra både inhemsk och 

internationell policy för att förbättra alla människors välfärd och 

levnadsstandard (OECD, 2011). Global Compact är tio principer 

uppsatta av Förenta Nationerna som berör företag och deras hänsyn 

gentemot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. 

Principerna är frivilliga och i Global Compact handlar det främst om 

att företag ska anamma, stödja och anta kärnvärden inom sin 

intressesfär med hänsyn till de fyra områdena som de tio principerna 

berör (se Bilaga 5). ISO 26000 är en internationell standard som 

innehåller sju grundläggande principer; verksamhetsstyrning, 

mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhets-

metoder, konsumentfrågor samt samhällsengagemang och utveckling 
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(se Bilaga 6). Principerna erbjuder företag vägledning kring hur de 

kan gå till väga för att praktiskt integrera CSR i redan befintliga 

riktlinjer, system, strukturer och nätverk. För att kunna göra en 

effektiv omstyrning av aktiviteterna är det en förutsättning att företag 

kan värdera och analysera inte bara vilka primära aktiviteter de ska 

arbeta utifrån utan även sina intressenter (SIS Förlag, 2010). 

Såväl Global Compact, ISO 26000 som OECD har flertalet 

gemensamma grundtankar om vilka områden som ska ingå i ett CSR 

arbete. Global Compact kan främst ses som ett initiativ som syftar till 

att göra företag uppmärksamma på de fyra områdena och ta ett aktivt 

ansvar för dessa internationellt erkända principer. Även ISO 26000 

handlar om att uppmuntra företag att göra mer än lagen kräver och att 

arbeta utifrån sin intressesfär. Det som särskiljer ISO 26000 från 

Global Compact är att standarden har ett tydligare ramverk och 

företag kan arbeta med CSR ur flertalet vinklar samt att den i likhet 

med OECD är mer övergripande och även innehåller verksamhets-

styrande aspekter. Vidare särskiljer sig handlingarna genom att Global 

Compact och ISO 26000 främsta syfte är att uppmärksamma och 

uppmuntra företag till ett socialt ansvarstagande. De erbjuder 

företagen verktyg för hur de kan gå tillväga med sitt arbete eller 

integrerande av CSR-aspekter i sina redan befintliga system. OECD är 

något mer tydliga i sina riktlinjer och istället för att utgå ifrån synsättet 

att företag har en ömsesidig interaktion med intressenter handlar det 

snarare om att genom sitt CSR-arbete visa respekt och ta ansvar för 

den påverkan företaget har på samhället. 

2.1.2 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 

Folksams Index för ansvarsfullt företagande rankar bolag med hänsyn 

till företagens sociala ansvarstagande och är baserad på rapportering 

ifrån GES Investment Service
3

 Indexet bygger på offentligt 

tillgängligt material där företagens beredskap på att hantera risker 

avseende miljöpåverkan och mänskliga rättigheter utvärderas. Syftet 

med Indexet är att undersöka i vilken utsträckning företag har ett 

                                      
3
 Ett företag som levererar bland annat avancerade analystjänster till instituionella investerare för att underlätta 

deras strategiskt genomförande att uppfylla FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. För ytterligare 

information om GES investment Service: http://www.ges-invest.com/pages/?ID=1 
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ledningssystem som omfattar kriterier vilka kan härledas till Global 

Compact eller OECD:s riktlinjer (Folksam, 2011, s. 7).
4

 För att 

fastställa företagens betyg har fem väsentliga komponenter 

analyserats, vilket skett genom årsredovisningar, hållbarhets-

redovisning, medial information, information ifrån myndigheter och 

NGO:s. Dessa fem komponenter är: 

Policy. Om bolaget har en relevant policy där till exempel hälsa och 

säkerhet främjas. 

Management System. Om bolaget har rutiner och en organisation som 

kan säkerställa att policyn hörsammas.  

Planer/Program. Om bolaget detaljerat har satt upp relevanta mål och 

handlingsplaner utifrån policyn. 

Redovisning. Om bolaget redovisar information som gör det möjligt 

att utvärdera i vilken utsträckning förbättringar uppnås.  

Verifiering. Om bolagets ledningssystem är verifierat av en extern 

part.  

Betygen värderas sedan genom en sammanvägning av kriterier 

inom varje huvudområde som beräknats och summerats till ett 

medelvärde. Slutligen har ett samlat slutvärde givits utifrån i vilket 

intervall som medelvärdet hamnar inom miljöpåverkan ochmänskliga 

rättigheter (Folksam, 2011). 

Miljöpåverkan är sedan vidare uppdelad i två huvudområden; 

miljöledning och miljöprestanda medan mänskliga rättigheter delats 

upp i tre huvudområden och kan förenklat sägas representera viktiga 

intressenter; anställda, samhället ochleverantörer.  

Miljöledning handlar om en generell bedömning av företagets 

miljöledningssystem medan miljöprestanda handlar om hur företag 

hanterar sin mest väsentliga miljöpåverkan och utvärderingen är 

därmed anpassad utifrån de specifika förutsättningar som råder inom 

olika typer av verksamheter. Miljöledning består av fem kriterier vilka 

är:  

                                      
4
 Definitionen av ledningssystem grundar sig på PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act)  och syftar till att uppnå 

kontinuerlig förbättring. 

För ytterligare information om PDCA-cykeln: http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_89.htm 
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Miljöpolicy och planer – företagets övergripande ambitionsnivå med 

miljöarbetet där proaktiva ambitioner premieras. 

Ledningssystem och organisation – hur väl ledningssystemet 

implementerats i organisationen.  

Extern certifiering – är bolaget certifierat emot en relevant standard? 

Miljöredovisning – kvalitén på miljöredovisningen. 

Leverantörstyrning – omfattningen av leverantörer i ledningssystemet.  

Miljöprestandan bedöms utifrån ett antal nyckelparametrar där utsläpp 

av växthusgaser och energianvändning omfattar alla branscher och 

den sista parametern verksamhetsspecifika kriterier är 

branschspecifika och omfattar utsläpp av miljö- och hälsofarliga 

ämnen till luft, mark och vatten samt användning av farliga ämnen, 

produktutveckling och användning av transporter (Folksam, 2011) 

Mänskliga rättigheter är uppdelad i tre huvudområden; anställdas 

rättigheter, företaget i samhället samt mänskliga rättigheter i 

leverantörskedjan. Anställdas rättigheter omfattar hälsa och säkerhet, 

diskriminering, associationsfrihet samt arbetstider och löner. Dessa 

kriterier pekas tydligt ut i Global Compacts principer och OECDs 

riktlinjer. Folksams Index för ansvarsfullt företagande är vidare i en 

del branscher värderade utifrån tvångsarbete och barnarbete eftersom 

det ansetts varit motiverat vid värderingen. I företaget i samhället är 

det företagets påverkan på det omkringliggande samhället som har 

studerats där företagens förmåga att förebygga förekomsten av 

korruption samt andra verksamhetsrelaterade ansvar som hänger ihop 

med företagets samverkan med lokalsamhällen lyfts fram. Det sista 

kriteriet, mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, bedöms utifrån 

uppförandekoder, ledningssystem och planer samt redovisning. 

Bedömningen har här skett individualiserat eftersom det inom en del 

sektorer, såsom IT och finans, varit svårt att göra en relevant 

bedömning.  

2.2 Mätning av CSR 
Genom att mäta och offentliggöra CSR menar Porter och Kramer 

(2006) att företagens beteenden kan påverkas, men en förutsättning är 

att företagens betygsättning konsekvent mäts och återspeglar deras 
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sociala inverkan på samhället. Generellt mäts CSR utifrån två 

accepterade metoder där det antingen handlar om att utföra enkät-

undersökningar och sammanställa ett index över företagens anseenden 

eller via en innehållsanalys där utgångspunkten är företagens egna 

CSR-rapporteringar och då främst årsredovisningar. Det finns två 

stora fördelar med en innehållsanalys, när mätvariablerna är valda är 

processen tämligen objektiv och att den ger möjlighet till större 

urvalsstorlek (Cochran och Wood, 1984).   

Mätningar av sambandet mellan CSR kontra företagens 

prestationer, även kallat CFP (Corporate Financial Performance) 

indikerar såväl negativa, neutrala som positiva kopplingar. De 

motsägelsefulla resultaten kan bland annat förklaras av mätfel 

(Waddock och Graves, 1997), förbiseende av oväntade faktorer, 

brister i definitioner av nyckelbegrepp (Ullman, 1985), samt bristfällig 

empirisk analys (McWilliams och Siegel, 2000). Även Porter och 

Kramer (2006)  pekar på svårigheterna med mätningar av CSR 

eftersom de kriterier som används i betygsättningen varierar kraftigt. 

Olika aspekter kan väga in inom ett och samma kriterium samt att 

bedömningen av om ett kriterium är uppfyllt kan ha mätts på alltför 

lättillgängliga data som inte återspeglar CSR. Cochran och Wood 

(1984) lyfter fram risken med att mätvariabler är subjektiva samt att 

företag kan säga sig vara ansvarstagande men egentligen enbart är 

ansvarstalande. Som ett sista argument menar Porter och Kramer 

(2006) att betygsättningar ofta är opålitliga eftersom de flesta 

mätningar förlitar sig på enkätundersökningar eller självrapporterade 

företagsuppgifter som inte verifierats externt.  

Folksams Index för ansvarsfullt företagande är ett Index där 

Folksam visserligen tittar på självrapporterade företagsuppgifter från 

offentligt material men eftersom de använder sig av en innehållsanalys 

snarare än en enkätundersökning bedöms risken för subjektiva 

skildringar av företagens CSR-arbete vara liten. 

2.2.1 Tidigare mätningar 

Rent objektivt är sambandet mellan CSR och CFP ofullständigt men 

Baron et al. (2009), Orlitzky et al. (2003) och Roman et al. (1999) 

vidhåller att det generellt utifrån flertalet studier anses finnas en 
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positiv men svag korrelation mellan CSR och CFP. Problemet ligger 

till stor del i hur CSR:s inverkan på CFP ska mätas eftersom begreppet 

är en flerdimensionell konstruktion som sträcker sig över flera 

områden (Waddock och Graves, 1997).   

Teoretiskt är det två kontrasterande modeller som proponerats; den 

ena har sina rötter i att CSR har ett positivt genomslag på CFP medan 

den andra har rötterna i att företag som tar socialt ansvar erhåller en 

ökad kostnad och därmed hamnar de i en icke fördelaktig position, 

eller med andra ord att CSR har en negativ påverkan på CFP. Enligt 

det neoklassiska synsättet är det ett negativt samband mellan CSR-

aktiviteter och marknaden eftersom kostnaderna för CSR-aktiviteterna 

är en kostnad som främst ska bäras av andra. Är utgångspunkten 

istället att CSR-aktiviteterna är inte ska betraktas som en kostnad, utan 

snarare en kvalitetsinvestering, för företaget och att företaget genom 

sitt samhällsansvar erhåller bland annat konkurrensfördelar anses det 

finnas ett positivt samband mellan CSR och CFP. 

Crisóstomo et al. (2011) använde sig av ett CSR-index baserat på 

det relativa belopp som spenderats på sociala handlingar och där 

företagens sociala åtgärder delats in i tre segment: relationen med 

anställda, externa sociala åtgärder samt miljöåtgärder. Författarna 

använder sig av Tobins Q som en proxy för företagsvärdet samt ROA 

och ROE som mått på finansiell prestanda. Vidare använder de sig av 

kontrollvariablerna risk, företagsstorlek och sektor. Undersökningen 

visade en signifikant negativ korrelation mellan CSR och 

företagsvärde medan CSR och CFP inte visade någon signifikant 

relation utan att det snarare pekar på en neutral relation där CSR och 

CFP har en ömsesidig påverkan.   

Waddock och Graves (1997) konstruerade ett index över CSP 

(Corporate Social Performance, ett uttryckt som är så gott som 

jämställt med CSR men vars grund inte behöver uppstå utifrån 

moraliska förpliktelser) vilket baserades på KLD:s betygssättning av 

företagen på Standard and Poors 500.
5
 Som kontrollvariabler använde 

de sig av risk, storlek och bransch. Den finansiella prestandan mättes 

                                      
5
KLD är ett research och analytisk företag som bland annat utvecklar och licensierar benchmark, strategier och 

individuella index vilka användas vid forskning av miljömässiga, sociala och styrningsformer. 

http://www.msci.com/products/esg/ 
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genom ROA, Return On Equity (ROE) och Return On Sales (ROS). 

Utifrån detta testades två hypoteser: bättre finansiell prestanda leder 

till förbättrad CSP och förbättrad CSP leder till bättre finansiell 

prestanda. Deras studie mynnade ut i att de fann ett positivt samband 

mellan CSP och ROA i den meningen att bättre finansiell prestanda 

ger ökad CSP samt att ökad CSP ger bättre finansiell prestanda.  

Brammer och Millington (2008) undersöker sambandet mellan 

företagens sociala prestanda (CSP) och företagens finansiella 

prestanda (CFP) genom att specifikt studera företagens välgörenhet. 

De använder sig av en modell vilken tillåter dem att titta på skillnaden 

mellan företagets observerade filantropiska värde och det värde som 

förväntas av ett företag utifrån deras storlek, bransch, PR och 

kostnader för Forskning och utveckling (FoU). Residualerna används 

sedan som en grund för klassificering av företagen in i grupper baserat 

på den sociala prestandan där de delas in i låg, mellan och hög nivå av 

CSP. Slutligen har författarna valt att titta på tre tidshorisonter, ett år, 

fem år och tio år, för att kunna se om det finns skillnader mellan 

sambandet i CSP och CFP. Brammer och Millington (2008) fann ett 

positivt samband mellan CSP och CFP. Utöver detta fann de att 

företag med både ovanligt hög och låg CSP hade en högre lönsamhet 

än andra företag och att företag med en låg CSP klarade sig bäst i det 

kortare tidsperspektivet samt att företag med en hög social prestanda 

klarade sig bäst i det långa tidsperspektivet.  

McWilliams och Siegel (2000) utgick ifrån den studie som 

Waddock och Graves genomförde 1997,  där de menade att eftersom 

Forskning och Utvecklingsinvesteringar hade uteslutits ur den 

ekonometriska modellen resulterade det i en felaktigt specificerad 

modell och därmed felmätning. De menade att det finns ett samband 

mellan CSR och FoU eftersom FoU anses förbättra den långsiktiga 

ekonomiska prestandan.  Därigenom påverkar FoU-investeringar 

företagets lönsamhet och när ekonometriska modeller utesluter denna 

variabel är det svårt att påvisa att det faktiska positiva samband 

studien finner inte påverkats av företagets investering i FoU. Därmed 

använder de sig av variablerna storlek, risk, bransch, FoU 

(utgifter/försäljning) samt PR. Deras hypotes är att den ekonometriska 

modellen som används av Waddock och Graves är felaktig och att en 
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mer lämplig modell således är en där FoU samt PR ingår. De fann att 

när  FoU samt PR inkluderades i den ekonometriska modellen 

minskade CSR-koefficientens inverkan på lönsamheten dramatiskt 

och var inte längre signifikant utan  istället framkom ett neutralt 

samband mellan CSP och CFP.  

2.3 CSR, finansiell prestanda och 

företagsvärdering 
Värdering av ett företag är en komplex process eftersom det finns 

många faktorer att ta hänsyn till och det går således inte att enbart 

värdera ett företag utifrån deras aktievärde multiplicerat med antal 

utställda aktier. Faktorer som måste tas hänsyn till är inte alltid enkla 

att mäta eller sätta ett relevant ekonomiskt mått på. Det finns ingen 

modell som ger det sanna värdet på ett företag utan i grunden är ett 

företags värde beroende av syftet med värderingen (Nilsson et al., 

2002). Samtidigt som ett företags värde är situationsberoende kan ett 

företags aktiepris vara en indikation på ett bolags sanna värde 

eftersom all relevant tillgänglig information på en helt effektiv 

kapitalmarknad omedelbart reflekteras i aktiepriset. . Detta innebär att 

om aktiemarknaden vore effektiv skulle inga felvärderade aktier 

existera, vilket innebär att aktiepriset reflekterar företagets värde. . 

Den effektiva marknadshypotesen tillhandahåller tre former av 

effektivitet: svag, mellanstark och stark. I en marknad där svag 

effektivitet råder avspeglar aktiepriset all historisk information om 

prisutveckling. Det är därmed inte möjligt att göra några övervinster 

genom att försöka förutsäga framtida prisutveckling utifrån historiska 

aktiekurser. Om marknaden är effektiv enligt mellanstark form 

innehåller aktiepriserna all offentlig information. Det är därmed inte 

möjligt att göra några övervinster genom en fundamental analys för att 

urskilja undervärderade aktier. På en marknad där stark effektivitet 

råder avspeglar priserna all information som är av betydelse, det 

innebär att såväl offentlig som icke offentlig information återspeglas i 

aktiepriset. Det är därmed inte möjligt att göra några övervinster ens 

med insiderinformation.  
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2.3.1 Företagsvärdering 

Begreppet Tobins Q presenterades redan 1969 av James Tobin där han 

argumenterar att marknadsvärdet för ett bolag innehåller såväl dess 

tillgångar som ett mått på hur marknaden betraktar företaget, dvs. hur 

investeringsvänligt marknaden bedömer företaget att vara (Tobin, 

1969). Måttet tar med andra ord i marknadsvärdet hänsyn till bolagets 

tillväxtmöjligheter. Tobins Q beräknas sedan genom att företagets 

marknadsvärde divideras med återanskaffningskostnaden för bolagets 

tillgångar. Ett högt Q-värde ger indikation om att företaget är en god 

affär att investera i, då marknaden bedömer att företaget är mer värt än 

dess ingående tillgångar. Denna egenskap gör att just Tobins Q är 

intressant att välja som beroende variabel då skillnaden mellan 

marknadsvärde och återanskaffningsvärde åtminstone till viss del 

skulle kunna förklaras av sådana faktorer som inte syns bland 

tillgångarna men som ändå ökar företagets värde, som t.ex. 

miljöarbete och socialt ansvarstagande. Tobins Q kommer att 

beräknas utifrån en approximering eftersom approximationen är mer 

hanterbar och allt som behövs för att kunna beräkna variabeln kan 

erhållas via bolagens årsredovisningar. Det ursprungliga Tobins Q är 

komplext och svårberäknat och Chung och Pruitt (1994) argumentar 

att approximationen ger resultat som överensstämmer väl med mer 

komplicerade sätt att beräkna Tobins Q. Detta modifierade Q-värde, 

som hädanefter kommer att betecknas q, alternativt Tobins q, ger en 

mycket hög förklaringsgrad jämfört med det ursprungliga Tobins Q. 

 

Här definieras q precis som av Chung och Pruitt (1994) enligt 

följande 

 

   
           

  
 (1) 

 

 

Där 
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 DEBT = netto av kortfristiga skulder + bokfört värde av 

långfristiga skulder 

 Netto av kortfristiga skulder = kortfristiga skulder - 

omsättningstillgångar 

                                         

2.3.2 Finansiell prestanda 

Lönsamhet är en god indikator på företagets prestanda delvis eftersom 

framgångsrik finansiering förbättrar bland annat lönsamheten 

(Penttinen et al., 2011). Det finns flertalet olika sätt att mäta 

lönsamhet på och det mest övergripandet måttet på ett företags 

lönsamhet är räntabilitet på eget kapital (ROE) (Nilsson et al., 2002). 

Eftersom ROE, Return on equity, baseras på det egna kapitalet kan det 

vara svårt att kvantifiera i små och medelstora företag vilket kan 

resultera i att  ROE blir felaktigt (Penttinen et al., 2011). Folksams 

Index för ansvarsfullt företagande beaktar såväl stora som medelstora 

och små företag och således används ROA som mått på lönsamhet, 

vilket även är i enighet med tidigare litteratur (Baron et al., 2009; 

Griffin och Mahon, 1997; Waddock och Graves, 1997). ROA är ett 

mått på hur lönsamt ett företag är i relation till de resurser de förfogar 

över. Med andra ord, ett mått på hur effektiv ledningen är på att 

använda företagets tillgångar till att skapa vinst. Olika branscher har 

generellt i hög grad varierande värden på ROA, eftersom t.ex. ett 

tillverkande företag behöver betydligt mer resurser och tillgångar för 

att kunna vara igång jämfört med t.ex. ett serviceföretag såsom en 

redovisningsbyrå. ROA självt beskriver förvisso inte fullständigt ett 

företags lönsamhet, men det är inte heller företagens lönsamhet per se 

som ska analyseras, utan undersökningen avser att analysera huruvida 

lönsamheten påverkas av CSR-arbete, och i denna kontext räcker det 

att använda ROA som måttstock. Det förekommer många olika 

definitioner på ROA men den som valts till denna undersökning är en 

vanligt förekommande definition  (Hillier et al., 2010)
6
 

                                      
6
 Vid nettoberäkningar utesluts räntebärandekostnader vilka för att ge en mer rättvisande bild bör återläggas, 

men då justeras mot skatter. Här har den förenklade, och datainsamlingsmässigt mindre krävande, varianten 

nämnd av Hilllier et al. (2010) dock använts, eftersom att räkna ut en ROA enligt den mer korrekta metoden, där 
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 (2) 

2.4 Inverkande faktorer på företagsvärde och 

finansiell prestanda  
Större företag är i allmänhet värda mer än ett mindre, varför det är en 

viktig variabel att ta hänsyn till när vad som påverkar företagsvärde 

undersöks. Även vid bedömning av lönsamheten är storleken en 

relevant variabel att ta hänsyn till. Som ett mått på företagets storlek 

används bokfört värde av företagets tillgångar analogt med Waddock 

och Graves (1997).  Företagen är dessutom redan från början naturligt 

indelade i tre storleksgrupper beroende på vilken marknad de ligger på 

(Large-, Mid- eller Smallcap) vilket även ger möjligheten att titta på 

de olika segmenten var för sig.  

Hur stor risk företaget har kan påverka dess lönsamhet såväl som 

värde eftersom värdet på ett företag kan ändras genom kapital-

strukturen vilket i sin tur påverkas av faktorer på marknaden.  Det 

finns en positiv hävstångseffekt mellan värdet på ett företag och dess 

skuldsättning men effekten vänder när den finansiella stressen blir 

övervägande vilket påverkar värdet negativt. Hävstångseffekten kan 

förklaras genom att kostnaden för eget kapital ökar med 

skuldsättningen eftersom risken kopplad till eget kapital ökar med 

skuldsättningen (Hillier et al., 2010). Återigen inspirerat av Waddock 

och Graves (1997) används långsiktiga skulder dividerat med totalt 

kapital som en proxy för risk. 

 

      
                    

                
 (3) 

 

                                                                                                                    
    

                                         

                          
 sannolikt inte skulle leda till några stora skillnader jämfört med 

nuvarande definition.  
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Tidigare forskning tar hänsyn till att såväl företagsvärdet som 

lönsamheten är beroende av vilken bransch företaget tillhör 

(Crisóstomo et al., 2011; Ullman, 1985). Tidigare har nämnts 

skillnader i ROA mellan olika branscher och olika branscher kan även 

bedömas vara mer intressanta än andra. Därmed kan deras aktiekurs 

påverkas utifrån enbart branschtillhörighet. I enighet med Waddock 

och Graves (1997) används dummyvariabler för branschtillhörighet 

eftersom branschtillhörighet till sin natur inte är kvantitativ. Varje 

bransch, alternativt grupp av branscher, representeras med en siffra, 

vilket tillåter användandet av branschtillhörighet även i kvantitativa 

beräkningar. För att underlätta såväl beräkningar som tydlighet och 

förståelse sker inledningsvis samma indelning och antal branscher 

som återfinns i Folksams Index 2011 och är enligt följande: 

 

 Dagligvaror 

 Energi 

 Fastigheter 

 Finans 

 Hårdvara 

 Hälsovård 

 Kapitalvaror 

 Kraftförsörjning 

 Material 

 Media 

 Mjukvara 

 Sällanköp 

 Telekom 

 Tjänster 

 Transport 

 Återförsäljare 

 

 

Som en alternativ sektorindelning används även indelning i fyra 

grupper, där de fyra grupperna skapats grovt indelade efter 

branschernas medelbetyg i Folksams Index 2009. 
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Grupp Topp CSR:  

Dagligvaror, Kapitalvaror, Material, Transport, Media 

Grupp Höga CSR:  

Fastighet, Återförsäljare, Kraftförsörjning 

Grupp Medel CSR:  

Hårdvara, Tjänster  

Grupp Låg CSR:  

Energi, Finans, Hälsa, Telekom, Mjukvara 

2.5 Hypoteser 
Hypotes 1 

H0 = Det finns ett samband mellan högt betyg i CSR-frågor och 

företagsvärde, mätt i approximativt Tobins Q 

 

Hypotes 2 

H0 = Det finns ett samband mellan högt betyg i CSR-frågor och 

finansiell prestanda, mätt i ROA. 
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3. Metod 

3.1 Metod och ansats 
Kvantitativa och kvalitativa metoder är två sätt att angripa insamlad 

data. Vilken metod som används är direkt relaterad till vilken typ av 

problem som ska belysas. Kvantitativ metod betraktar numeriska 

uppgifter som analysenhet där målet är att beskriva, förklara eller 

bevisa ett samband. I en kvantitativ studie ligger fokus på att studera 

sådana data som går att avgränsa och mäta och den lämpar sig framför 

allt vid ett större urval där syftet är att uppnå en statistisk 

generalisering. Jacobsen (2002) menar att kvantitativ metod är mer 

effektiv än kvalitativ metod när det handlar om numeriska studier och 

där det finns en relativt klar problemframställning. 

Forskningsarbetet skiljer sig konkret åt beroende på vilken 

utgångspunkt forskningen har och skillnaden mellan en induktiv och 

en deduktiv ansats är vilken relation det finns mellan teori och empiri. 

En deduktiv ansats utgår ifrån befintliga teorier där forskningen sedan 

kan bekräfta eller avvisa inverkan på empirin (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2011, s. 83).  

Denna studie grundar sig på tidigare forskning, befintliga teorier 

och numeriska data som kommer att bearbetas med statistiska 

tekniker. Därmed används således en kvantitativ deduktiv metod och 

genom användandet av statistiska metoder går det att analysera 

samband för att kunna förklara och dra slutsatser (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2011, s. 121). Nackdelen med en kvantitativ 

deduktiv metod är att den är en relativt sluten och oflexibel metod. 

Jacobsen (2002) menar även att en kvantitativ studie kan skapa ett 

avstånd mellan undersökare och det undersökta, vilket kan leda till 

bristande förståelse och att forskaren kan förlora viktiga perspektiv på 

problemet. Vidare menar Jacobsen att en deduktiv ansats frambringar 

starkt begränsad information och datamängden som väljs ut därmed, 

medvetet eller omedvetet, stödjer det resultat forskaren förväntat sig 

att finna. Fördelen är att genom användandet av befintliga teorier och 

de befintliga varierande resultaten kan en mer generell kunskap sökas, 
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vilket resulterar i att det går att bortse från enskilda detaljer och på en 

högre nivå upptäcka och se mönster (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2011, ss. 81-82). 

3.2 Datainsamling 
Vid insamlandet av information kan studien antingen använda sig av 

primära eller sekundära data. Sekundärdata är information som 

insamlats av andra och Jacobsen (2002) lyfter fram vikten av att 

forskaren måste vara kritisk i urvalet av källor till dessa data. 

Primärdata är de data som forskaren själv samlar in via intervjuer, 

observationer eller frågeformulär som sedan sammanställs. All data 

som används i detta arbete är sekundärdata, där data hämtats såväl 

från Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2011 och 2009 samt 

data tagna från de aktuella företagens årsredovisningar, via databasen 

Retriever. Historiska aktiekurser har hämtats via Nasdaq OMX 

Nordics hemsida. En del nyckeltal, som till exempel marknadsvärdet 

av aktier som inte ligger på börsen, har dock manuellt räknats fram 

med hjälp av sekundärdata. 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

För att kunna beräkna företagens marknadsvärde den sista börsdagen 

under 2011 (30/12-2011) behövs aktiepriserna för samtliga företag det 

aktuella datumet. Dessa priser hittas under historiska aktiekurser på 

OMX Nasdaq Stockholms hemsida. Från samma sida hämtas även 

information om huruvida företaget tillhör large- medium- eller 

smallcap. 

Vidare i beräkning av marknadsvärde, vilket ingår som en del i 

beräkningen av q, behövs även information om antal utestående aktier 

vid tillfället. Marknadsvärdet räknas sedan ut som antal utestående 

aktier multiplicerat med aktiepriset. Antal utestående aktier redovisas i 

årsredovisningen för respektive företag. Via databasen Retriever 

hämtas större delen av studiens bokslutsmaterial. Ett fåtal 

årsredovisningar hämtas via bolagens hemsidor.  
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Ett problem att adressera gäller hur utestående aktier som ej ligger 

på börsen ska värderas. Det är inte ovanligt att företag har sina B-

aktier på börsen, medan aktierna i A-serien inte finns tillgängliga till 

allmän försäljning. Trots detta bidrar A-aktierna till marknadsvärdet, 

och här valdes att göra en uppskattning av aktiernas värde genom att 

titta på snittskillnaden i pris mellan A- och B-aktier hos företag som 

har båda aktieslagen på Nasdaq OMX Stockholm. De företag som har 

preferensaktier har i förekommande fall även dessa på börsen varför 

aktiepris sista börsdagen under 2011 användes snarare än likvidations-

värdet vid beräkning av marknadsvärdet. 

Från årsredovisningarna inhämtas även värden för årets 

totalresultat, långfristiga skulder, omsättningstillgångar, eget kapital, 

obeskattade reserver och balansomslutning, vilka ger möjlighet att 

beräkna ROA, q samt risk för respektive företag. 

Från Folksams rapport om ansvarsfullt företagande hämtas Index 

gällande miljöarbete samt arbete med mänskliga rättigheter för varje 

företag. Summan av dessa två bildar CSR-måttet som används som 

oberoende variabel i regressionerna. Inspirerat av Waddock och 

Graves (1997) används tidigare års CSR-Index i regressionen då 

utgångspunkten är att CSR-arbete ger utslag på företagsvärde och 

lönsamhet, men inte i samma stund arbetet sker, utan med en viss 

fördröjning. Eftersom Folksams rapport kommer vartannat år, används 

CSR-Index för 2009 och finansiell information från 2011.Vissa 

företag har uteslutits av följande skäl 

 

 Redovisningsvaluta annan än svenska kronor 

 Årsredovisningen sträcker sig över annan period än januari 2011 

– december 2011 

 Årsredovisningen sträcker sig inte över ett helt år, dvs. är en 

delårsredovisning 

 Företaget finns ej längre på Nasdaq OMX och uppgifter om 

aktiepris på bokslutsdagen har inte hittats. 

 Årsredovisningen finns inte tillgänglig. 

 Årsredovisningen är uppställd på sådant sätt att nödvändiga data 

inte kunnat uttydas. 



26 

 

 Moderbolaget, vars aktier ligger på börsen, är inte 

hemmahörande i Sverige 

 Bolaget finns inte på Nasdaq OMX Stockholm både år 2009 och 

2011 

3.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om hur väl forskaren lyckas i sin förmåga att mäta 

det hen avser att mäta och begreppet skiljs vidare åt mellan två 

aspekter; inre validitet och yttre validitet. Den inre validiteten åsyftar 

till hur väl det forskaren avsett att mäta i studien överensstämmer med 

begreppets definition  (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011, s. 60). 

Yttre validitet åsyftar till hur väl det mått forskaren fått fram i studien 

överensstämmer med verkligheten, det vill säga om  studiens resultat 

går att applicera på liknande objekt (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2011, s. 61). Enligt Jacobsen (2002) är validitet hur giltig och relevant 

empirin är medan reliabilitet är hur trovärdig och tillförlitlig empirin 

är. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) menar att för en hög 

reliabilitet krävs det att metoden eller angreppssättet är oberoende av 

undersökare och till viss del även oberoende av undersökta enheter.  

3.3.1 Inre validitet 

Den inre validiteten blir hög när den empiriska analysens resultat 

bestäms av de oberoende variablerna, och inte påverkas mycket av 

andra faktorer. Genom att välja rätt variabler till regressionsanalysen 

förstärks den inre validiteten. Vidare är de valda kontrollvariablerna 

frekvent använda i litteraturen när vilka faktorer som har inverkan på 

företagsvärde och lönsamhet beskrivs. Modellen undersöktes noggrant 

för att försäkra att viktiga oberoende variabler inte förbisetts. För att 

ytterligare validera regressionen undersöks studiens kvantitativa data 

noggrant med ett flertal diagnostiska test för att upptäcka vanliga 

problem med regressionsmodeller, som t.ex. heteroscedasticitet, fel 

funktionsform, multikollinearitet och autokorrelation. En annan viktig 

aspekt att överväga när det gäller den inre validiteten är huruvida det 

finns mätfel i insamlad data. I denna undersökning handlar det inte 
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egentligen om mätfel per se, utan en felkälla att vara vaksam på är fel 

vid överföring av data från databaser till det utvalda statistik-

programmet. För att säkerställa en så hög validitet som möjligt har 

stor aktsamhet tagits vid datainsamlandet, och siffrorna har 

kontrollerats upprepade gånger. 

3.3.2 Yttre validitet 

Den yttre, eller externa, validiteten handlar om huruvida forskaren 

tolkar sina resultat på ett korrekt sätt eller inte, och resultatens 

generaliserbarhet. Vid hög yttre validitet kan resultaten generaliseras 

till att gälla även i andra situationer, med liknande omständigheter. En 

styrka med Folksams Index, jämfört med andra CSR-index är att 

Folksam tagit fram sitt Index med hjälp av bolagens offentliga 

uppgifter snarare än genom enkät eller intervjuer. Vid enkäter och 

intervjufrågor möter forskaren risken med låg svarsfrekvens och det 

faktum att företag kanske förskönar verkligheten en aning när de ska 

beskriva sitt eget arbete vilket sänker den yttre validiteten. 

3.3.3 Reliabilitet 

Om samma studie skulle utföras en gång till och hamna på samma 

resultat tyder detta på att arbetet har hög reliabilitet. Genom att 

använda siffror från börsnoterade företags årsredovisningar säkerställs 

att dessa är i hög grad tillförlitliga då bolagen i de allra flesta fall har 

revisorer som granskar redovisningen och dessutom är företagen 

under marknadens strålkastarljus. Vidare stärks reliabiliteten genom 

användandet av en tydlig definition av CSR.  

3.4 Mainstream accounting research 
Med ett steg tillbaka för att granska helheten snarare än de i metoden 

ingående delarna vänds fokus till Ryan et al. (2002) som resonerar 

kring huvuddragen i olika metoder där en av dessa, den vetenskapliga 

metoden, med stor precision beskriver de i denna studie ingående 

stegen.  Författarna menar att den vetenskapliga metoden startar från 
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en välformulerad teori, som vanligen är härledd genom granskning av 

tidigare akademisk litteratur och beskrivs i formen av en matematisk 

modell. Denna teori används sedemera till att formulera hypoteser 

vilka uttrycks som relationer mellan beroende och oberoende 

variabler. Datainsamling sker enligt förutbestämt mönster och 

analysen utförs med matematiska och statistiska tekniker. I det sista 

steget generaliseras resultaten (Ryan et al., 2002, ss. 34-35).  

Den vetenskapliga metoden, om än enkelt beskriven ovan, 

representerar en syn på arbetsgång som är allmänt accepterad inom 

forskningstraditionen mainstream accounting research, vilket denna 

studie tillhör. Mainstream accounting research innehar enligt Ryan et 

al. (2002) följande huvuddrag 

 

 Teorier och observationer är oberoende av varandra, och 

kvantitativa datainsamlingsmetoder dominerar för att ge 

möjlighet till generaliseringar av resultaten. 

 Den empiriska verkligheten betraktas som objektiv, dvs. 

samhället karaktäriseras av objektiva ”fakta” som kan upptäckas 

och sedan bli definierade genom lämpliga variabler för att till 

sist knytas samman med generella lagar. Ugångspunkten är att 

mänskliga aktörer agerar rationellt och i enighet med sina 

antagna mål. Samhället betraktas enligt traditionen som stabilt. 

 Redovisning bryr sig om medel, snarare än mål i den meningen 

att redovisningen som sådan är värdeneutral. Ingen skillnad 

uppfattas mellan redovisning i teori och praktik. 
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4. Empirisk metod 

4.1 Val av variabler 
För att erhålla en bredare bild än vad som skulle kunna uppnås genom 

en studie med endast en regression används två separata beroende 

variabler där en analys utförs på varje variabel. Undersökningen avser 

att påvisa huruvida bolags arbete med miljö- och socialt ansvar ger 

effekter på bolagets värde och dess lönsamhet. Som ett mått på 

företagsvärde används approximativ Tobins Q medan ROA används 

som mått på lönsamheten. Som CSR-variabel används Folksams 

Index för ansvarsfullt företagande 2009, vilket även är den utvalda 

oberoende variabeln. Indexet är summan av ”betyget” företaget har 

fått för sitt arbete med mänskliga rättigheter och miljöarbete. Betygen 

går från 0.0 till 7.0 i vardera kategorin, och Indexet hamnar således 

mellan 0.0 och 14.0 där högre värden innebär bättre betyg. För att 

göra modellen mer verklighetsnära vilket i sin tur förstärker och 

tydliggör eventuella samband samtidigt som modellen får en högre 

förklaringsgrad används även några förklarande kontrollvariabler. 

Vanligt förekommande kontrollvariabler i litteraturen och som 

används i denna undersökning är företagets storlek, risk och 

branschtillhörighet (Crisóstomo et al., 2011; Ullman, 1985; Waddock 

och Graves, 1997). 

4.2 OLS-regression 
Det finns olika metoder för att uppskatta parametrarna i en modell, 

som till exempel OLS-metoden (Ordinary Least Square), moment-

metoden och maximum likelihood metoden (Brooks, 2008, s. 31). 

Med hjälp av statistikprogrammet R kommer en OLS-regression att 

utföras. Enligt Brooks (2008, s.31) är detta den metod som är absolut 

vanligast när det gäller att anpassa en rät linje till data. Gujarati och 

Porter (2006, ss. 60-61) menar att OLS metoden är att föredra vid 

arbete med linjära estimatorer, eftersom denna metod är känd för att 
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ge estimatorer som är ”BLUE” (Best Linear Unbiased Estimators), 

dvs. estimatorerna via denna metod har minimal varians jämfört med 

andra linjära estimatorer. Denna egenskap presenteras i Gauss-

Markovs teorem, vilken bl.a. Gujarati och Porter (2010, s. 60) 

hänvisar till. Med detta som stöd är utgångspunkten för denna 

undersökning OLS-regression.  

När det handlar om linjära estimatorer innebär detta att sambandet 

ska kunna beskrivas linjärt, dvs. i detta fall att regressionsekvationen 

ska vara linjär vad gäller parametrarna. Ekvationen måste däremot inte 

nödvändigtvis vara linjär i variablerna. Ett krav för att kunna använda 

OLS är alltså att regressionsekvationen är linjär till sin natur. De 

variabler som inte uppvisar linjära samband i modellen kan oftast 

göras om till linjär form via lämplig transformation eller modifiering. 

Till exempel är det vanligt, men inte ett måste, att använda den 

naturliga logaritmen av det bokförda värdet på tillgångarna som 

storleksvariabel (snarare än det bokförda värdet självt). Hur de 

ingående variablerna är transformerade/modifierade kallas 

regressionsekvationens funktionsform. 

Regressionen modelleras, inspirerad av Gujarati och Porter (2010, s. 

94), enligt följande  

 

                         (4) 

 

Vilket även kan skrivas som 

 

    [ ]    (5) 

 

där den stokastiska (med inneboende slumpmässighet) variabeln Y 

delats upp i en deterministisk (utan slumpinslag) och en stokastisk del. 

Variablerna            är      stycken oberoende variabler vilka 

tros ha inverkan på den beroende variabeln Y, och            är 

parametrarna som visar hur stor effekt var och en av de oberoende 

variablerna har på Y. u representerar en stokastisk restterm. Genom att 

låta u representera alla krafter utöver variablerna Xi som kan ha 

påverkan på den beroende variabeln Y, inklusive rena slumpkrafter, 
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kan forskaren försäkra sig om att alla    är deterministiska då alla 

slumpmässiga inslag definitionsmässigt lagts på u. 

För en närmare genomgång av kontroll av OLS-antaganden 

hänvisas till Bilaga 2.  

4.3 Regressionsmodeller 
Modellerna i denna undersökning är i hög grad inspirerade av 

Waddock och Graves (1997) om än inte identiska. I likhet med 

Waddock och Graves (1997) undersöks sambandet mellan finansiella 

mått och ett CSR-index (CSP-index i Waddock och Graves).
7
 

Dessutom undersöks här även kopplingen mellan CSR-index och 

företagsvärde, där samma oberoende variabler samt kontrollvariabler 

som i ROA-regressionen har valts, på liknande vis som gjorts av 

Crisóstomo et al. (2011).
8
  De mindre skillnader som finns mellan 

denna undersöknings funktionsformer och deras förlagor hos 

Waddock och Graves (1997) respektive Crisóstomo et al. (2011) 

motiveras av att tester av funktionsform och OLS-antaganden antydde 

att en modifiering passar denna undersöknings data bättre.
9
  

Eftersom CSR-arbete förväntas påverka såväl företagsvärde (Tobins 

approximativa Q) som finansiell prestanda (ROA) utförs två 

regressioner, en med q som beroende variabel och en med ROA som 

beroende variabel. I q-regressionen är CSR-Indexet oberoende 

variabel medan branschtillhörighet, storlek och risk är 

kontrollvariabler. I ROA-regressionen är CSR-Index oberoende 

variabel medan kontrollvariablerna utgörs av storlek, risk och 

branschsektor. För att få bästa möjliga utgångsläge för regressionen 

krävs, som tidigare nämnts, bland annat att ekvationerna uppvisar 

linjäritet i parametrarna. Därför har linjäritetstest utförts för att med 

                                      
7
 Waddock och Graves (1997)  har i en av sina regressioner använt ROA som beroende variabel, CSP 

(motsvarighet till CSR) som oberoende variabel och kontrollvariablerna storlek (balansomslutning), risk 

(långsiktig skuld/balansomslutning) samt branschtillhörighet.  
8
 Crisóstomo et al. (2011) inspirerade med sin regression som använde q som beroende variabel, två års CSR 

som oberoende variabler och kontrollvariablerna storlek (logaritmen av balansomslutningen), risk 

(skulder/balansomslutning) samt branschtillhörighet. 
9
 Funktionsform analog med Waddock och Graves (1997) bortsett från att här används logaritmerat ROA medan 

ROA används otransformerad av nämnda författare. På samma sätt är skillnaden mellan Crisóstomo et al. (2011) 

att logaritmen av q används snarare än q självt samt att Crisóstomo et al. (2011) använt sig av CSR-index för två 

år medan det i denna undersökning används CSR-index från endast ett år. 
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ingående variabler välja lämpligast möjliga funktionsform. I detta fall 

krävdes för tillräcklig linjäritet att logaritmering av balans-

omslutningen utfördes endast på q-regressionen medan ROA-

regressionen behåller balansomslutningen i sin ursprungliga form.  

Stöd för att balansomslutningen förekommer även i ologaritmerad 

form ges av Griffin och Mahon (1997). Waddock och Graves (1997) 

visar inte explicit sin funktionsform på regressionsekvationen, men 

hänvisar ett flertal gånger till att de använt balansomslutningen som 

storleksvariabel, vilket ger ytterligare stöd för att använda 

balansomslutningen i sin naturliga form snarare än logaritmerad som 

storleksvariabel i ROA-regression. 

Såväl q som ROA används i logaritmerad form, medan 

branschtillhörigheten används med 16 dummys för q-regressionen och 

4 branschsektordummys för ROA-regressionen. Även denna skillnad 

motiveras med ambitionen att skapa bästa möjliga utgångsläge för 

tillförlitliga resultat i linjärregressionen. I övrigt är de två ekvationerna 

analoga. En noggrannare genomgång av såväl OLS-antagandena som 

testen av antagandena hittas i Bilaga 2. 

Regressionsekvationerna modelleras därmed enligt följande  

 

                                  (6) 

 

                                (7) 

Där 

 

 Risk definieras i ekvation (1) som långsiktig skuld dividerat med 

balansomslutning 

 ROA definieras i ekvation (2) som nettoårsresultat dividerat med 

balansomslutning 

 q definieras i ekvation (3) enligt Chung och Pruitts (1994) 

approximation av Tobins Q 

                    
 Ind = dummyvariabel för branschtillhörighet 

       dummyvariabel för indelningen med fyra 

branschsektioner 
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5. Resultat och analys 
Tabell 1 ger en lista över branscher och medelvärdet av deras CSR-

Index. Tabell 2 listar samma sak för de olika branschgrupperna medan 

Tabell 3 ger en överblick över de olika segmenten. Beskrivande 

statistik för alla variabler (exklusive dummys) som använts i studien 

återfinns i Tabell 4.  

Notervärt är att de teoretiska minimum och maximum som skulle 

kunna erhållas vad gäller CSR-betyg enligt Folksams Index är 0.000 

respektive 14.000. Min och max i Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3 

beskriver det lägsta respektive högsta Indexet som erhållits av företag 

från Folksam 2009 inom vardera gruppen. Kolumnen betecknad CSR 

2009 innehåller medelvärdet av Indexen för aktuell grupp eller 

bransch. 

 
Tabell 1 

Bransch N CSR 2009 Min. Max. 

Dagligvaror 4 5.318 3.780 8.320 

Energi 2 2.485 2.300 2.670 

Fastigheter 14 4.015 0.880 6.910 

Finans 11 2.341 0.000 4.460 

Hårdvara 17 3.152 0.560 10.080 

Hälsovård 19 3.077 0.280 9.800 

Kapitalvaror 30 5.377 0.240 11.110 

Kraftförsörjning 1 3.820 3.820 3.820 

Material 11 7.219 0.370 11.110 

Media 3 5.657 2.370 8.880 

Mjukvara 20 3.073 0.000 7.040 

Sällanköp 12 4.937 0.000 10.550 

Telekom 4 3.040 0.000 8.770 

Tjänster 23 3.582 0.630 6.910 

Transport 2 6.160 3.660 8.660 

Återförsäljare 4 3.968 3.020 5.130 
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Tabell 2 

Grupp N CSR 2009 Min. Max. 

Topp CSR 50 5.826 0.240 11.110 

Hög CSR 31 4.359 0.000 10.550 

Medel CSR 40 3.400 0.560 10.080 

Låg CSR 56 2.907 0.000 9.800 
 

Tabell 3 

Segment N CSR 2009 Min. Max. 

Small Cap 84 2.824 0.000 8.880 

Mid Cap 53 3.936 0.000 9.290 

Large Cap 40 6.985 2.370 11.110 
 

Tabell 4 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse 

CSR Index 2009 4.097 2.708 

q 1.096 1.097 

ROA -0.00079 0.232 

Risk 0,200 0.184 

Storlek 18 650 MSEK 48 832 MSEK 

 

Ett negativt medelvärde på ROA förklaras av att närmare 26 % av i 

studien ingående företag under 2011 uppvisade underskott i sitt totala 

årsresultat, varav i synnerhet tre företag sticker ut med ett totalt 

årsresultat som är på större minus än företagens totala kapital. 

Avvikande resultat av den här typen ger en skev fördelning med 

outliers vilket också avspeglas i ROA:s distribution som har ett flertal 

outliers på låga värden. 

Totalt återstod 177 företag efter gallring av sådana som antingen 

saknade information alternativt inte fanns tillgängliga på 

Stockholmsbörsen år 2009 såväl som år 2011. I Tabell 1, 2 och 3 

tydliggörs avsevärda skillnader på CSR-betyg mellan såväl olika 

branscher som mellan de olika Cap-segmenten. För ROA-regressionen 

används en indelning i fyra sektorer, där indelningen har gjorts 

utgående ifrån medelbetyg i CSR, där gruppen Topp CSR i snitt har 
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högst betyg följt av Hög CSR, Medel CSR och Låg CSR, vilket 

illustreras i Tabell 2. Fullständig lista över företagen och deras CSR-

betyg 2009 återfinns i Bilaga 2.  

En förklaring till skillnaderna i betyg kan vara att olika branscher 

möter olika intressenter med vilka det finns olika preferenser och 

därmed uppstår det ett glapp mellan branscherna. Skillnaderna mellan 

Captillhörighet indikerar att i takt med att företagen växer förbättras 

deras resultat med hänsyn till miljöarbete och mänskliga rättigheter. 

Detta är något som ligger i linje med att en växande omsättning har 

ökade medel att lägga på CSR-aktiviteter men även att företag med ett 

ökande börsvärde har fler intressenter att se till. Tabell 5 och 6 visar 

korrelationsmatriserna för nyckelvariablerna. För ytterligare detaljer 

se Bilaga 1. Tabell 5 visar variabler exklusive dummys som används i 

regressionen som undersöker koppling mellan CSR och företagsvärde 

medan Tabell 6 visar variablerna som hör till regressionen som 

undersöker samband mellan CSR och lönsamhet. 
 

Tabell 5 

 q Risk CSR 09 Storlek 

q 1.00 -0.115 -0.191* -0.037 

Risk  1.00 0.237** 0.149* 

CSR 09   1.00 0.526*** 

Storlek    1.00 
+
p ≤ 0.1; *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001 

 

Till skillnad från bedömningen av korrelationsmatrisen vid kontroll av 

OLS-antaganden, vilket återfinns i Bilaga 2, ligger fokus här inte på 

korrelationskoeffecientens värden, utan istället på hur statistiskt 

säkerställd korrelationen är. Här betraktas p-värdet snarare än 

korrelationskoeffecienten själv. 

Nollhypotesen är att variablerna är okorrelerade och p-värdet 

illustrerar sannolikheten att  nollhypotesen förkastas fast den är sann. 

Ett lågt p-värde innebär att nollhypotesen förkastas, eller med andra 

ord att forskaren sluter sig till att det finns korrelation mellan 

variablerna. Vanliga signifikansnivåer att relatera till är 10 %, 5 %, 1 

% och 0.1 %  (Waddock och Graves, 1997).  
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Här noteras att q är negativt korrelerat med CSR på p ≤ 0.05 nivå. 

Dessutom är CSR positivt korrelerat med såväl Risk som Storlek på p 

≤ 0.05 nivå eller bättre. Företagsvärdesmåttet q är inte korrelerat med 

varken Risk eller Storlek på signifikant nivå (p ≤ 0.1).   
 

Tabell 6 

 ROA Risk CSR 09 Storlek 

ROA 1.00 0.098 0.212* 0.062 

Risk  1.00 0.237*** 0.149* 

CSR 09   1.00 0.526*** 

Storlek    1.00 
+
p ≤ 0.1; *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001 

 

Även för variablerna i ROA-ekvationen noteras en korrelation mellan 

beroende och oberoende variabel på p ≤ 0.05 nivå, med skillnaden att 

korrelationen mellan ROA och CSR är positiv. Starka kopplingar, på p 

≤ 0.001 nivå, mellan CSR och Storlek samt CSR och Risk återfinns. 

I Tabell 7 och 8 presenteras resultaten från regressionsanalyserna 

där q-regressionen är utförd med Whites heteroskedasticitetsrobusta 

standardfelsuppskattningar. Fullständig utskrift från regressionen 

återfinns i Bilaga 1 

 
Tabell 7 

Regression med naturliga logaritmen av q som beroende variabel 

Risk -0.267 

CSR -0.0471*** 

ln(Balansomslutning) 0.511** 

R
2 0.1889 

Adj. R
2 0.09655 

F 123.8*** 
+
p ≤ 0.1; *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001 

 

Nollhypotesen i regressionen är att koeffecienterna för variablerna är 

noll, dvs. att de inte över huvud taget påverkar den beroende 

variabeln. p-värdet på varje variabel illustrerar sannolikheten att 

forskaren förkastar nollhypotesen trots att den är sann. Ett lågt p-värde 
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innebär att nollhypotesen förkastas med motsvarande övertygelse om 

att nollhypotesen är felaktig, och variabelns koeffecient bedöms vara 

skild från noll. 

F-värdet, med tillhörande p-värde, beskriver modellen som helhet, 

där nollhypotesen är att ingen av de ingående variablerna har 

betydelse för att kunna säga något om den beroende variabeln, dvs. att 

samtliga koeffecienter är lika med noll. Ett lågt p-värde gör att 

nollhypotesen förkastas, och åtminstone en av variablerna bedöms ha 

betydelse för att kunna förutsäga något om den beroende variabeln. 

Modellen är signifikant på p < 0.001 nivån, vilket alltså innebär att 

åtminstone en av variablerna i regressionen har en koeffecient som är 

nollskild med mer än 99.9 % säkerhet. Regressionen visar ett negativt 

samband mellan CSR och företagsvärde mätt med Tobins q på p ≤ 

0.001 nivån, medan ett positivt samband kan iakttas mellan q och 

företagets storlek på p ≤ 0.01 nivå. 
 

Tabell 8 

Regression med naturliga logaritmen av ROA som beroende variabel 

Risk 0.086 

CSR 0.0102* 

Balansomslutning -1.491E-7 

R
2 0.1495 

Adj. R
2 0.05257 

F 1.543 
+
p ≤ 0.1; *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001 

 

Modellen är svagare än q-regressionen och faller precis utanför p < 

0.1 nivå med ett till F-statistikan tillhörande p-värde på 11.31 %, 

vilket gör att viss försiktighet bör iakttas vid tolkning av resultaten då 

det sannolikt går att formulera en lämpligare modell för syftet. 

Noteras bör att detta p-värde betyder att det med given data finns en 

ungefärligen 11 %-ig chans att varken CSR, storlek, risk eller 

branschtillhörighet har någon som helst inverkan på ROA (då 

nollhypotesen är att samtliga koeffecienter är noll). I ljuset av tidigare 

forskning bedöms detta osannolikt, men p-värdet över 0.1 pekar 

ändock på en svaghet i modellen. Med detta i åtanke noteras trots allt 
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ett på  p ≤ 0.05 nivån signifikant positivt  samband mellan ROA och 

CSR. 

Sammantaget stöder resultaten Hypotes 1, som säger att det finns ett 

samband mellan högt betyg i CSR och företagsvärde mätt i Tobins 

approximativa Q. Resultaten säger att det finns en koppling mellan 

CSR-arbete och q, och även om den intuitiva förväntningen var att 

CSR-arbetet skulle höja företagsvärdet ger denna undersökning dock 

motsatsen. Tolkningen är att ett starkt CSR-engagemang ger ett 

minskat företagsvärde som det är mätt med Tobins q.  

Med något svagare grund stöds även Hypotes 2, som utgår ifrån att 

högt betyg i CSR är kopplat till företagens lönsamhet, mätt i ROA. 

Sambandet är positivt och på p ≤ 0.05 nivån signifikant. Modellen 

själv uppvisar brist på signifikans varför även signifikansen på 

sambandet mellan ROA och CSR kan ifrågasättas. 
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6. Avslutande diskussion 
Denna studie har haft som syfte att undersöka om det finns något 

samband mellan samhällsansvar (CSR) och svenska börsnoterade 

företags prestanda, där lönsamheten mätts i en förenklad form av 

ROA och företagsvärde mätts i approximativt Tobins Q. Studien har 

visat att CSR har en negativ verkan på företagsvärde i den meningen 

att ett ökat CSR-arbete ger ett minskat företagsvärde, åtminstone 

kortsiktigt. Resultaten är helt i linje med vad Crisóstomos et al. (2011) 

kom fram till i sin studie, som till formen använts till förlaga till q-

regressionen i denna studie. I likhet med Crisóstomos et al. (2011) 

hittade denna studie signifikant negativt samband mellan CSR och 

företagsvärde. Det finns flera möjliga orsaker till detta resultat och en 

möjlighet är att CSR-kritikerna har rätt och att arbete som inte är 

direkt värdeskapande för aktieägarna ger negativ påverkan på 

företaget. Detta skulle innebära att CSR är en kostnad som ska bäras 

av andra än företagen och att företaget ska ägna sig åt värde-

maximering eftersom det är det enda sanna sättet att gynna samhället i 

stort. En annan förklaring skulle kunna tänkas ligga i att studien 

jämfört CSR-Index med företagsvärde två år senare. Tänkbart är att 

företagsvärdet inledningsvis går ner, på grund av ökade kostnader till 

följd av engagemang i CSR-inriktat arbete, följt av en ökning i 

företagsvärde efter ytterligare en tid. Ser företagen sitt CSR arbete 

som ett kvalitetsprogram, dvs. att företag arbetar proaktivt med 

åtgärder som annars skulle kunna leda till ökade kostnader är det 

högst troligt att företagsvärdet med tiden kommer att öka eftersom 

sådant arbete på sikt är kostnadsbesparande. Ifall detta gäller skulle 

resultatet sannolikt skilja sig med en annorlunda vald tidsram. Detta 

kan stödjas av Crosby (1988) som menar att verklig förbättring tar tid 

att genomföra och om den valda tidsramen sträckt sig över en längre 

tid skulle resultatet sannolikt skilja sig från befintligt resultat. Även 

Porter och Kramer (2011) menar att det krävs långsiktigt tänkande när 

företag arbetar med värdeskapande snarare än vinstmaximering. 

En svagare slutsats kan dras när det gäller CSR:s inverkan på 

företagens prestation finansiellt, då modellen som helhet i studien inte 

till fullo uppvisar tillfredsställande signifikans. Resultaten kan dock 
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betraktas som en fingervisning som pekar mot ett positivt samband 

mellan CSR och ROA. Förlagan till ROA-ekvationen står att finna hos 

Waddock och Graves (1997) vilka hittade signifikanta positiva 

samband mellan CSR och ROA, vilket åtminstone i någon mån ger 

stöd åt tolkningen att CSR och ROA är positivt korrelerat trots att 

modellen inte är tillräckligt säkerställd som helhet. Att modellen som 

helhet går att förbättra råder det inget tvivel om, men att samtliga 

ingående koeffecienter skulle anta nollvärden (vilket p-värdet antyder 

skulle kunna vara sant i ca 11 % av fallet med givna siffror) känns 

med stöd av tidigare forskning inte sannolikt.  

En positiv koppling mellan CSR och ROA skulle även kunna tolkas 

som en fingervisning om att företagsvärdet med tiden är ökande då 

god finansiell prestation leder till ökat företagsvärde. Detta skulle i så 

fall implicit peka på att företagens CSR-arbete är en lönsam aktivitet 

på flera plan och i flera tidsperspektiv. En modell med bättre 

förutsättningar för OLS-regression alternativt ett icke-parametriskt 

angreppssätt skulle förhoppningsvis stödja dessa preliminära resultat. 

De erhållna förklaringsgraderna, 0.1889  (0.09655 adj R
2
)  med q 

som beroende variabel och 0.1495 (0.0527 adj R
2
) med ROA som 

beroende, kan förvisso anses vara låga men i samhällsvetenskapliga 

undersökningar erhålls ofta ett lågt R
2
 och en förklaringsgrad om 0.3 

anses vara högt (Holme och Krohn Solvang, 1997). Att försöka höja 

förklaringsgraden genom att ta in flera variabler fungerar inte alltid 

eftersom variablerna kan vara interagerande vilket skulle leda till att 

modellen tappar trovärdighet och det är viktigare med en trovärdig 

modell även om ett avvikande R
2
 kan påvisa att viktiga variabler har 

uteslutits. Huvudsyftet i undersökningen var inte att konstruera 

modeller som fullständigt beskriver varken approximativa Tobins Q 

eller ROA utan snarare att undersöka huruvida CSR har någon 

inverkan på de båda, varför ett högre R
2
 inte aktivt har eftersträvats.  

6.1 Svagheter i studien 
Denna studie är gjord i hög grad med inspiration av Waddock och 

Graves (1997), speciellt vad gäller val av variabler. Waddock och 

Graves (1997) hade dock ett betydligt större urval av företag i sin 
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studie jämfört med denna. Större urval ger bättre utgångspunkt ur en 

rent matematiskt statistisk synvinkel, bland annat eftersom ett stort 

urval borgar för att OLS-antagandena lättare kan verifieras. Med detta 

i åtanke inses att det begränsade urvalet i denna undersökning kan ha 

försvårat arbetet med att få fram en modell som fungerar att använda i 

OLS-regression, vilket blev speciellt tydligt vad gäller ROA-

regressionen, där modellen med en hårsmån missade p < 10 % nivå. 

Möjligen skulle bättre modell kunnat tas fram med en alternativ 

definition på ROA och/eller storlek och/eller risk. Nämnas bör 

dessutom att det i denna studie användes en förenklad version av ROA 

skild från den som använts av Waddock och Graves. Det finns ett 

flertal olika sätt att definiera och använda de olika ingående 

variablerna där Griffin och Mahons (1997) sammanställning kan 

fungera som en vägledare. Att definiera ingående variabler på 

alternativa sätt jämfört med denna undersökning kan möjligen leda till 

stabilare resultat. 

I q-regressionen användes, inspirerat av Crisóstomo et al. (2011), 

samma oberoende- och kontrollvariabler som i ROA-regressionen 

bortsett från hur branscherna delats in. Trots tilltalande symmetri 

skulle förmodligen ytterligare stabilitet och tillförlitlighet i resultaten 

kunnat uppnås med tillägg av ett par ytterligare variabler som ofta 

anses påverka q, som till exempel försäljningstillväxt för företaget 

och/eller branschen, samt företagets ålder (Hirsch och Seaks, 1993). 

Som tidigare nämnts är CSR ett svårdefinierat begrepp och ett 

samstämmigt sätt att mäta samt att konkretisera vad begreppet 

egentligen innehåller återstår att finna, även om arbetet kommit en 

god bit på väg. Olikheter i definitioner och mätmetoder gör att olika 

studier är svåra att jämföra med varandra. En svaghet med 

matematiska modeller i socialorienterade ämnen, är att det till skillnad 

från mer naturvetenskapligt orienterade ämnen sällan finns tillgång till 

en matematisk modell inledningsvis utan forskaren är snarare 

hänvisad att använda modeller som använts tidigare i syfte att 

kontrollera hur aktuell modell faller ut på datamängden som avses att 

undersökas. I allmänna fallet fungerar detta väl, och forskarna får på 

så vis ett brett utbud av undersökningar som tillsammans kan ge stor 

vetenskaplig tyngd åt en modell. Problem kan dock uppstå när 



42 

 

forskaren försöker använda en modell som inte har samma 

definitioner på ingående variabler eftersom hen då inte kan räkna med 

samstämmiga och/eller jämförbara resultat. Detta problem har varit 

tydligt i arbetet med att försöka uppskatta CSR:s inverkan på 

företagens parametrar då resultat har jämförts utan att ha samma 

definition på sin centrala CSR-variabel. Dessutom brottas forskare i 

samhällsvetenskapliga ämnen med svårigheter att mäta variabler samt 

hög grad av slumpmässighet vilket ger ytterligare komplexitet. 

Bortsett från svårigheterna med att mäta CSR upptäcktes även 

svårigheter med att beräkna fram ett representativt marknadsvärde 

eftersom företag relativt ofta har vissa aktier ute på börsen medan 

andra inte säljs på marknaden, och att det finns olika former av aktier. 

Aktieposter som inte är marknadsnoterade har värderats genom en 

enkel genomsnittsberäkning av skillnaderna i pris mellan A och B 

aktier hos företag på Stockholmsbörsen som har båda aktieslagen till 

salu. Detta ger förvisso en fingervisning, men en bättre approximation 

hade kunnat fås vid användning av en genomsnittsskillnad från 

respektive bransch, om data funnits som tillät detta. Bland företagen 

på Stockholmsbörsen finns dock ett ytterst begränsat antal som har 

både sina A- och B-aktier på marknaden, varför ett genomsnitt för 

hela marknaden istället använts.
10

 I dessa fall antas skillnaderna i pris 

bero på att A-aktien har högre rösträtt  eftersom båda aktietyperna är 

tillgängliga till samma investerare. Ett genomsnitt per bransch skulle 

förvisso varit en förbättring av uppskattningen, men i och med att   

aktier som är marknadsnoterade undersöks för att uppskatta värdet av 

aktier som inte är marknadsnoterade,  där de onoterade aktierna 

dessutom ofta har begränsningar i vilka som får lov att äga dem skulle 

även detta vara en felkälla, då det inte endast är skillnaden i röster som 

spelar in i dessa fall. Generellt sett har företag med endast B-aktier på 

börsen och A aktier med högre rösträtt sina A aktier hos ett begränsat 

antal ägare. Försäljning av A-aktierna är ofta reglerat och det är inte 

ovanligt att företag t.ex. måste erbjuda andra A-aktieägare att köpa 

andelen den säljande aktieägaren vill bli av med innan den erbjuds till 

någon annan. Eftersom företag oftast har olika regelverk gällande sina 

                                      
10

 Här används A och B aktier i meningen att A-aktier är aktier med 10 gånger högre röstvärde än B-aktier, men 

att aktierna i övrigt har samma egenskaper vad gäller kvotvärde, och utdelning . 
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A- och B-aktier, i synnerhet de med endast ett av aktieslagen på 

börsen, kan en effektivare uppskattning som även tar hänsyn till att en 

viss del av värdeskillnaden uppstår just på grund av att inte vem som 

helst kan köpa aktien göras med hjälp av modellen Hietala (1988) 

tagit fram. Han har med hjälp av att jämföra avkastningskraven på 

aktier med olika lagstadgade begränsningar i ägandet kunnat 

konstruera en modell som förklarar prisskillnaderna på aktier som i 

övrigt är identiska. På samma sätt skulle det gå att resonera gällande A 

och B aktier där A aktierna inte är marknadsnoterade utan istället 

tillgängliga endast för ett begränsat klientel, där de förutom 

rösträttsskillnader handlar om aktier identiska med B aktierna. 

Studien har utgått ifrån att CSR-arbete ger utslag på företagsvärde 

och finansiell prestanda först efter en tid. Eftersom Folksams Index 

kommer ut varannat år valdes att jämföra siffror med en fördröjning 

på två år. Detta tidsperspektiv är i kortaste laget för att kunna betrakta 

några egentliga tendenser, utan ger snarare en indikation över vartåt 

det är på väg. För att kunna dra konkreta slutsatser krävs studier som 

följer företag under längre tid. En inledande kostnad för ökat CSR-

arbete ger minskat årsresultat och därmed inititalt minskat 

företagsvärde. Om denna investering i kvalitetsarbete ger en 

värdeökning är det högst troligt att detta kan iakttas först efter 

ytterligare en tid. 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
Med tillgång till ett konsekvent mätt CSR-mått i Folksams Index finns 

en bra möjlighet att med hjälp av ett regelbundet mätt Index jämföra 

utvecklingen över en längre tidsperiod. Det skulle vara intressant att 

se en paneldataundersökning av CSR:s inverkan på företagsvärde och 

lönsamhet som sträcker sig över en längre tidsperiod. En annan aspekt 

att överväga är att undersöka olika typer av värdeförändringar. 

Företagsvärde i form av Tobins Q är ett värde, ökat marknadsvärde 

eller högre CSR-Index är andra. En annan vinkel att undersöka hittas i 

en jämförelse mellan kostnader för CSR-arbete kontra vad dessa ger 

tillbaka i form av exempelvis ökning av Folksams Index. 
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En tidsserieanalys som undersöker när i tiden CSR-arbetet ger 

utslag på företagsvärde och finansiell prestanda hade varit intressant 

att se, både som viktig information till företag som funderar på om det 

lönar sig att investera i CSR-arbete, men även för att underlätta för 

fortsatta studier när det gäller att välja fördröjningen mellan använda 

finansiella kvantitativa data och CSR-måttet. Det är även tänkbart att 

CSR-arbete inledningsvis ger lägre företagsvärde (i och med de ökade 

kostnaderna) men att detta efter ytterligare en tid vänder och istället 

ger ökat företagsvärde vilket skulle kunnat avslöjas med dylik 

undersökning. 

Ett annat förslag är en tvärsnittsregression, liknande denna studiens, 

över Folksams CSR-Index som oberoende variabel och ROA som 

beroende variabel där olika sätt att definiera ROA och storlek jämförs 

(jmf. Waddock och Graves (1997) som tittar på tre olika sätt att 

definiera storlek) för att på detta vis kunna skapa en benchmark för 

lämpligt modellbygge för fortsatta studier som avser använda 

Folksams Index. 
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Bilaga 1 
Korrelationsmatriserna med signifikansnivå togs fram med hjälp av R 

och funktionen rcor.test enligt nedan 

q-matrisen 
> rcor.test(dataQ) 
 

        q      Risk   CSR 09 Storlek 

q        ***** -0.115 -0.191 -0.037  

Risk     0.129  *****  0.237  0.149  

CSR 09   0.011  0.001  *****  0.526  

Storlek  0.622  0.048 <0.001  *****  

 

upper diagonal part contains correlation coefficient estimates  

lower diagonal part contains corresponding p-values 

 

ROA-matrisen 
> rcor.test(dataROA) 
 

        ROA    Risk   CSR 09 Storlek 

ROA      *****  0.098  0.212  0.062  

Risk     0.196  *****  0.237  0.149  

CSR 09   0.005  0.001  *****  0.526  

Storlek  0.412  0.048 <0.001  *****  

 

upper diagonal part contains correlation coefficient estimates  

lower diagonal part contains corresponding p-values 

 

Regressionsanalysen utfördes med hjälp av R och nedan visas 

utskrifterna från q-regressionen respektive ROA-regressionen 
> summaryR.lm(Q,type="hc0") 
 

Call: 

lm(formula = log.q.mod ~ RiskWaddock.mod + CSR_Tot_09.mod + LogSize +  

    Industri) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-0.6642 -0.1665  0.0000  0.1308  1.2591  

 

Coefficients: 

                           Estimate Std. Error t value 

(Intercept)               1.129e+00  2.401e-01   4.702 

RiskWaddock.mod          -2.674e-01  1.799e-01  -1.487 

CSR_Tot_09.mod           -4.713e-02  1.205e-02  -3.910 

LogSize                   5.105e-02  1.861e-02   2.742 

IndustriEnergi           -2.480e-01  1.211e-01  -2.048 

IndustriFastighet        -2.384e-02  1.275e-01  -0.187 

IndustriFinans           -3.917e-01  1.436e-01  -2.728 

IndustriHårdvara          6.173e-03  1.562e-01   0.040 

IndustriHälsovård         1.718e-01  1.557e-01   1.104 

IndustriKapitalvara      -3.116e-02  1.225e-01  -0.254 

IndustriKraftförsörjning -3.509e-01  1.162e-01  -3.020 

IndustriMaterial          7.512e-05  1.322e-01   0.001 
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IndustriMedia            -3.862e-02  1.410e-01  -0.274 

IndustriMjukvara         -1.182e-01  1.325e-01  -0.892 

IndustriSällanköp        -9.340e-02  1.233e-01  -0.758 

IndustriTelekom           3.273e-02  1.130e-01   0.290 

IndustriTjänster         -1.747e-01  1.160e-01  -1.507 

IndustriTransport        -2.051e-01  1.211e-01  -1.694 

IndustriÅterförsäljare    6.874e-02  1.821e-01   0.378 

                         Pr(>|t|)     

(Intercept)              5.57e-06 *** 

RiskWaddock.mod          0.139095     

CSR_Tot_09.mod           0.000136 *** 

LogSize                  0.006806 **  

IndustriEnergi           0.042231 *   

IndustriFastighet        0.851927     

IndustriFinans           0.007087 **  

IndustriHårdvara         0.968525     

IndustriHälsovård        0.271395     

IndustriKapitalvara      0.799597     

IndustriKraftförsörjning 0.002951 **  

IndustriMaterial         0.999547     

IndustriMedia            0.784580     

IndustriMjukvara         0.373574     

IndustriSällanköp        0.449809     

IndustriTelekom          0.772496     

IndustriTjänster         0.133873     

IndustriTransport        0.092177 .   

IndustriÅterförsäljare   0.706228     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 0.2999 on 158 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.1889, Adjusted R-squared: 0.09655  

F-statistic: 123.8 on 18 and 158 DF,  p-value: < 2.2e-16  

 

Note: Heteroscedasticity-consistent standard errors using adjustment hc0  

 
> summary(R1) 
 

Call: 

lm(formula = logROA.mod ~ RiskWaddock.mod + CSR_Tot_09.mod +  

    Balansomslutning + CSR_Sektor) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.84583 -0.01482  0.01634  0.05098  0.23203  

 

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)       7.875e-01  7.710e-02  10.214   <2e-16 

RiskWaddock.mod   2.946e-02  5.618e-02   0.524   0.6007 

CSR_Tot_09.mod    1.002e-02  4.417e-03   2.269   0.0245 

Balansomslutning -1.182e-07  2.237e-07  -0.529   0.5978 

CSR_SektorB       2.794e-02  2.846e-02   0.982   0.3277 

CSR_SektorC       1.577e-02  2.754e-02   0.572   0.5678 

CSR_SektorD      -9.796e-04  2.693e-02  -0.036   0.9710 

                     

(Intercept)      *** 

RiskWaddock.mod      

CSR_Tot_09.mod   *   

Balansomslutning     

CSR_SektorB          
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CSR_SektorC          

CSR_SektorD          

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 0.1195 on 170 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.05806, Adjusted R-squared: 0.02482  

F-statistic: 1.747 on 6 and 170 DF,  p-value: 0.1131  
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Bilaga 2 
 

För att kunna använda den klassiska multipla regressionsmodellen 

med OLS-metoden krävs att vissa antaganden görs, vilka alltså måste 

vara uppfyllda om metoden ska vara giltig. Enligt Gujarati och Porter 

(2006, s. 97-98) kan antagandena formuleras enligt följande 

 

1. Regressionsmodellen är linjär i parametrarna.  

I envariabelfallet undersöks beroende, oberoende och kontroll-

variabler med hjälp av spridningsdiagram varefter lämpliga 

transformationer utförs så att linjäritet uppnås. 

I flervariabelfallet finns inte samma möjlighet att inspektera 

kurvorna, då det inte lika enkelt går att definiera eller observera 

linjäritet i många variabler samtidigt. Varav funktionsformen här 

väljs genom att använda i litteraturen vedertagna 

transformationer av ingående variabler samt utföra diagnostiskt 

test med R (Ramseys RESET (Ramsey, 1969)) för att upptäcka 

eventuella mindre bra val vad gäller funktionsformen.  

 

2. Det finns ingen korrelation mellan resttermen och motsvarande 

x variabel,             

 Eftersom    , redan via modelleringen, är deterministiska så bör 

detta villkor automatiskt vara uppfyllt. Antagandet kontrolleras 

dock för säkerhets skull med hjälp av korrelationsmatriser som 

jämför residualerna med de i regressionen ingående variablerna. 

 

3. Resttermen har medelvärdet noll, dvs.        

Med hjälp av en intercept-term (  ) i regressionsekvationen  är 

detta antagande alltid uppfyllt (Brooks, 2008, s. 131). 

 

4. Modellen innehåller ingen heteroscedasticitet, dvs. variansen av 

resttermen är konstant och finit,              
För att kontrollera om resttermen är homoscedastisk eller inte 

kan residualerna plottas mot var och en av de oberoende 

variablerna för att göra en bedömning om huruvida variansen 
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verkar vara konstant. Ett annat alternativ som Brooks (2008, 

s.133-134) förespråkar är att utföra ett s.k. Whites test (White, 

1980), medan Kleiber och Zeileis (2008) nämner Breusch-Pagan 

test som populärt test vid tvärsnittsregression (Breusch och 

Pagan, 1979). Förekommer heteroscedastisitet, vilket är ett 

vanligt problem vid tvärsnittsregression, går det till exempel att 

använda Whites standardfelsuppskattning som är robust vad 

gäller heteroscedastisitet (White, 1980).  

 

5. Ingen autokorrelation förekommer resttermerna emellan. 

   (     )   ,     

Denna studie tittar på tvärsnittsregression snarare än tidsserier, 

vilket gör att sannolikheten för autokorrelation är låg. Precis som 

heteroscedasticitet är ett typiskt problem vid tvärsnittsregression 

är autokorrelation ett typiskt problem vid regression med 

tidsserier, vilket borgar för att detta antagande förmodligen är 

uppfyllt. För säkerhets skull testas dock oavsett för detta med 

hjälp av ett Durbin-Watson test, enligt förslag från Brooks 

(2008, s. 144). 

 

6. Ingen exakt kolinjäritet förekommer mellan    och   . 

Exakt kolinjäritet innebär att någon av variablerna går att 

uttrycka som en linjärkombination av andra. Ett typexempel är 

dummyvariablerna för vilken branschtillhörighet företagen har. 

Är det till exempel känt att företaget varken tillhör Finans eller 

Dagligvaror så följer självklart att företaget tillhör någon av de 

andra branscherna. I och med detta blir det överflödigt att ta med 

samtliga dummys, utan en exkluderas.   

 

7. Ingen multikorrelation förekommer.
11

 

Genom att studera korrelationsmatrisen för regressions-

variablerna ses enkelt om några variabler i hög grad är 

korrelerade med andra. Vid värden högre än 0.8 är det troligt att 

                                      
11

 Inget absolut krav för OLS-regression, men  höga värden på de parvisa korrelationerna pekar på 

modellproblem som bör adresseras. 
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allvarlig parvis korrelation förekommer och något som bör 

adresseras (Gujarati och Porter, 2010, s. 254). 

 

8. Resttermen u är normalfördelad med medelvärdet noll och den 

konstanta variansen   , dvs.           
Centrala gränsvärdessatsen borgar för att resttermen är 

normalfördelad om regressionsmodellen är korrekt och om 

antalet observationer är tillräckligt stort. Flertalet test som 

bedömer huruvida observationer, eller i detta fall snarare 

residualer, är normalfördelade eller inte finns tillgängliga i 

statistikprogrammet R. Kleiber och Zeileis (2008, s. 102) menar 

att normalfördelningsantagandet ofta är för starkt för att fungera 

i praktiskt arbete då det sällan är uppfyllt. Många gånger gör 

outliers i data att residualerna avviker från normalfördelning. 

Det ställer dock sällan till problem med icke-normala residualer 

så länge ett tillräckligt stort urval finns. Det finns möjlighet att 

analysera aktuella data utan outliers för att komma runt 

problemet, speciellt vid små urval där avvikelsen inte går att 

bortse ifrån (Brooks, 2008, s. 164). I dessa fall måste forskaren 

dock teoretiskt kunna motivera anledningen till att hen tar bort 

de olika outliersen (exempelvis extrema värden vid börskrascher 

och dylikt) så att hen inte hamnar i ett läge där data anpassas till 

hur forskaren vill att den ska se ut snarare än hur det verkligen 

ligger till.   

 

Kontroll av OLS-antaganden 

OLS-antagandena testades med hjälp av olika diagnostiska test gjorda 

i statistikprogrammet R. 

Inledningsvis testades båda regressionsekvationerna med hjälp av 

Ramseys RESET-test, som ger utslag om funktionsformen är mindre 

passande. Att hitta linjäritet med multipla variabler är inte lika 

okomplicerat som vid envariabelregression varför inspiration tas från 

tidigare forskning och vedertagna transformationer används. 

Funktionsformen kontrolleras med hjälp av t.ex. Ramseys reset-test. 

Det är viktigt att notera att även om inspiration kan hämtas från 

tidigare forskning så måste utgångspunkten alltid vara att det är de 
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data studien har tillgängliga som fäller avgörandet. Det är lockande att 

rutinmässigt använda naturliga logaritmen på balansomslutningen 

eftersom det är det som vanligen görs i och med den normalt sett 

mycket stora spännvidden på variabeln. I detta fall visar det sig att det 

för ROA-regressionen passar bättre att behålla balansomslutningen i 

sin naturliga form, vilket förvisso är ovanligt, men förekommande 

även i andra studier (Griffin och Mahon, 1997; Waddock och Graves, 

1997). Svårigheter uppstod med att konstruera en meningsfull, linjär 

ekvation för ROA med fullständig uppsättning branschdummys, 

varför även en grövre indelning, där branscherna delas in i fyra 

grupper, togs fram. Indelningen valdes så att fyra ungefärligen 

jämnstora grupper skapades, där Grupp Topp CSR i snitt hade högst 

CSR-betyg följt av en avtagande skala genom Grupp Hög CSR, Medel 

CSR och Låg CSR. 

I ekvationen med q som beroende variabel har logaritmen av såväl q 

som balansomslutningen använts.  Att ta naturliga logaritmen av 

variabler är vanligt förekommande inom regressioner för att 

åstadkomma linjäritet i parametrarna men kräver att variablerna inte 

innehåller negativa värden. Dessutom behandlar logaritmen värden 

mellan noll och ett lite annorlunda än större positiva värden, varför 

samtliga berörda variabler här har transformeras om till att ligga 

ankrade runt ett, dvs. ett tal läggs till varje datapunkt så att minsta 

värdet i variabeln blir just ett. Detta tillåter såväl logaritmering som 

olika test utan att transformationen påverkar variablernas ingående 

relation eller variablernas standardavvikelse eller varians. Medelvärdet 

för de modifierade variablerna blir dock förändrat, varför medelvärdet 

i den deskriptiva statistiken i Tabell 4 hör till originalvariabeln. 

Aktsamhet får dock iakttas, som alltid vid transformation, vid tolkning 

av regressionskoeffecienterna. I denna undersökning analysas endast 

koppling mellan beroende och oberoende variabel och tolkningen av 

koeffecienternas inbördes förhållande är av underordnad betydelse 

varför transformation utfördes. Att använda logaritmen av q i 

regressionsmodeller förespråkas av Hirsch och Seaks (1993) med 

emfas. 

Resettestet av q-regressionen ger ett p-värde på 0.5704 medan 

ROA-regressionen ger p-värdet 0.1221, vilket är tillräckligt höga 
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värden för att inte nollhypotesen ska förkastas. Nollhypotesen i 

Ramseys Resettest säger att regressionsekvationen är linjär i 

parametrarna.  

Den eventuella korrelationen mellan residualerna från regressionen 

samt de i regressionen ingående oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna (exklusive dummys) undersöktes med hjälp av en 

korrelationsmatris för vardera regressionen enligt Tabell 9 och Tabell 

10. 

 

 
Tabell 9 

 q residual Risk CSR 09 Storlek 

q residual 1.00 0.00 0.00 0.01 

Risk 0.00 1.00 0.24 0.15 

CSR 09 0.00 0.24 1.00 0.53 

Storlek 0.01 0.15 0.53 1.00 

 

 
Tabell 10 

 ROA resid Risk CSR 09 Storlek 

ROA resid 1.00 0.00 0.00 0.00 

Risk 0.00 1.00 0.24 0.15 

CSR 09 0.00 0.24 1.00 0.53 

Storlek 0.00 0.15 0.53 1.00 

 

Som synes återfinns högsta korrelationen med någon av residualerna 

mellan q-regressionsresidualerna och storleksvariabeln, med det 

mycket låga värdet 0.01. Slutsatsen som följer är att det inte finns 

någon korrelation mellan resttermen och de ingående variablerna 

vilket också var önskvärt. 

För att kontrollera för heteroskedasticitet utfördes ett Breuch-Pagan 

test där data enligt nollhypotesen är homoskedastisk, dvs. 

utgångspunkten är att det inte förekommer någon heteroskedasticitet. 

För q-regressionen fås ett lågt p-värde vilket innebär att nollhypotesen 

förkastas, och det är sannolikt attheteroskedasticitet förekommer. För 

ROA-regressionen fås däremot ett p-värde på 0.13 och nollhypotesen 
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behöver inte förkastas. Tolkningen av detta är att data i q-

regressionen, men inte i ROA-regressionen, är heteroscedastiska viket 

behöver adresseras. Regressionen med q som beroende variabel  utförs 

för att korrigera för heteroskedasticitet med Whites hetero-

skedasticitetsrobusta standardfelsuppskattningar. 

Durbin-Watsontest utfördes för att undersöka eventuell förekomst 

av autokorrelation mellan resttermerna. Då denna typ av 

autokorrelation framförallt är ett problem vid tidsserieregression 

snararare än tvärsnittsregression, åtminstone så länge modellen inte är 

felkonstruerad, förväntades inget problem här vilket också bekräftades 

av testerna. Teststatistikan vid Durbin-Watson test ligger mellan 0 och 

4 där 0 representerar fullständig positiv autokorrelation och 4 

fullständig negativ autokorrelation. Ju närmare värdet 2  testets d-

statistika hamnar desto mindre sannolikhet för närvaro av 

autokorrelation mellan resttermer. q-regressionen resulterade i d-

värdet 1.9087 och ROA-regressionen gav d-värdet 1.8543 vilket kan 

ses som bekräftelse på frånvaron av autokorrelerade resttermer. 

För att undvika exakt kolinjäritet mellan dummyvariablerna tas 

samtliga utan en med, eftersom den sista trivialt kan uttryckas som en 

linjärkombination av de resterande.  

Även parvis korrelation mellan ingående variabler studerades, med 

hjälp av korrelationsmatris. Branschtillhörighetsvariablerna har 

utelämnats här då de i egenskap av dummys inte tillför något. Ett 

värde högre än 0.8 bör enligt Gujarati och Porter (2010) tittas närmare 

på, men varken i q-regressionen eller i ROA-regressionen återfinns så 

pass höga värden. Nedan korrelationsmatriserna såväl i siffror som 

geometriskt illustrerat. Samma korrelationsmatriser studeras även i 

Tabell 5 och Tabell 6 som återfinns i kapitel 5. Resultat och analys, 

men med skillnaden att det här undersöks om variablerna är i för hög 

grad korrelerade med varandra medan det i analyskapitlet undersöks 

hur statistiskt säkerställd korrelationen är. Viss korrelation är ett måste 

för att regression ska vara meningsfullt, medan för hög korrelation i 

sin tur kan ge problem. För att kontrollera OLS-antagandena räcker 

det med att konstatera att ingen av de parvisa korrelationerna har 

värden som ens är i närheten av 0.8. 
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I tabell 11 återfinns korrelationsmatrisen för variablerna med  q som 

beroende variabel både i sifferform och i den efterföljande figuren 

som en grafisk beskrivning. 

 
Tabell 11 

 q Risk CSR 09 Storlek 

q 1.00 -0.11 -0.19 -0.04 

Risk -0.11 1.00 0.24 0.15 

CSR 09 -0.19 0.24 1.00 0.53 

Storlek -0.04 0.15 0.53 1.00 

 
 

Som synes återfinns de högsta korrelationerna mellan CSR och storlek 

samt mellan storlek och risk. Inget värde är dock så högt att åtgärder 

behöver vidtas. 

Korrelationsmatrisen för variablerna i ROA-regressionen återfinns 

nedan följt av en grafisk representation av densamma. 
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Tabell 12 

 ROA Risk CSR 09 Storlek 

ROA 1.00 0.10 0.21 0.06 

Risk 0.10 1.00 0.24 0.15 

CSR 09 0.21 0.24 1.00 0.53 

Storlek 0.06 0.15 0.53 1.00 

 

 

 
 

 

Inte heller i denna korrelationsmatris finns värden som är tillräckligt 

höga för att kräva åtgärder, och antagandet om frånvaro av 

multikorrelation mellan variablerna kan därmed anses vara uppfyllt. 

Återstående villkor att kontrollera är huruvida residualerna är 

normalfördelade. För att kontrollera detta användes ett Jarque-Bera 

test som visade att residualerna inte är normalfördelade för varken q-

regressionen eller ROA-regressionen. I och med dels att det är ett 

antal relativt stora outliers närvarande i båda regressionerna och dels 
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att normalantagandet oftast är för hårt för att fungera i praktiken för 

ekonometriska modeller så är detta inget förvånande resultat (Brooks, 

2008, s. 164; Kleiber och Zeileis, 2008, s. 102). Eftersom urvalet är 

relativt stort med 177 stycken företag bedöms att regressionsanalysen 

kommer att ge tillförlitliga resultat även utan att detta antagande är 

uppfyllt under förutsättning att residualerna åtminstone ser skapligt 

normalfördelade ut. Outliers kommer att ge en skev fördelning men en 

unimodal någorlunda klockformad fördelning bör i detta fall inte ställa 

till några problem. Residualerna är ritade nedan tillsammans med en 

verklig normalfördelning för att enklare kunna bedöma hur långt ifrån 

normalfördelning residualerna ligger. 
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Som synes i graferna är båda unimodala men skeva, vilket med stor 

sannolikhet går att härleda till outliers i materialet, då outliers typiskt 

visar sig ute i svansarna av fördelningarna (Brooks, 2008, s. 164). I 

synnerhet ROA-residualerna uppvisar skevhet vilket kan härledas till 

att vissa företag i undersökningen uppvisat mycket svaga årsresultat 

vilket ger outliers på vänstersvansen. Tre företag har så pass stor 

årsförlust att summan överstiger företagens totala kapital.  

Då det inte går att härleda varje outlier till någon specifik händelse 

som motiverar att de tas bort ur datamängden utgår denna studie ifrån 

att varje datapunkt har värdefull information som inte bör tas bort utan 

grund i teorin. Däremot är urvalet i sådan storleksordning att 

avvikelsen från normalfördelningsantagandet med stor sannolikhet 

inte stör resultaten i regressionerna. Är urvalsstorleken tillräckligt stor 

är avvikelse från detta antagande i det närmaste betydelselöst. 

Teststatistikerna kommer asymptotiskt att vara normalfördelade även i 

de fall resttermerna inte är normalfördelade (Brooks, 2008, s. 164). 

Sammantaget noteras alltså att residualerna avviker något från 

normalfördelade men inga ytterligare åtgärder vidtas. Brooks 

argumenterar att målet bör vara att använda OLS-analys då det 
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visserligen finns metoder som inte kräver normalfördelnings-

antagande, men dessa metoder är ofta svåra och implementera och det 

finns inte lika stor säkerhet kring vad metoderna har för egenskaper 

samtidigt som OLS är väl utforskat under varierande omständigheter 

(Brooks, 2008, s. 164). 
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Bilaga 3 
 

Företag Bransch Sektor CSR 2009 

AArhusKarlshamn Dagligvara Mid 4,53 

Acando Mjukvara Small 4,82 

ACAP Invest Tjänster Small 1,65 

Active Biotech Hälsovård Mid 4,27 

Addnode Mjukvara Small 2,62 

Aerocrine Hälsovård Small 0,46 

Alfa Laval Kapitalvara Large 7,58 

Anoto Group Hårdvara Small 0,70 

Artimplant Hälsovård Small 1,82 

Aspiro Mjukvara Small 2,62 

Assa Abloy Kapitalvara Large 7,51 

AstraZeneca Hälsovård Large 9,80 

Atlas Copco Kapitalvara Large 8,78 

Atrium Ljungberg Fastighet Large 5,72 

Autoliv Sällanköp Large 6,53 

Axfood Dagligvara Large 8,32 

Axis AB Hårdvara Mid 3,80 

BE Group Tjänster Mid 3,48 

Beijer Alma Kapitalvara Mid 4,01 

Beijer Electronics Kapitalvara Small 3,24 

Betsson Sällanköp Mid 0,00 

Bilia Återförsäljare Mid 5,13 

Billerud Material Mid 9,29 

BioGaia Hälsovård Mid 2,28 

BioInvent Hälsovård Mid 2,00 

Biotage Hälsovård Small 2,92 

Björn Borg Sällanköp Mid 3,39 

Boliden Material Large 9,45 

Bong Ljungdal Tjänster Small 3,35 

Brinova Fastighet Mid 3,27 

BTS Group Tjänster Small 0,88 

Bure Finans Mid 1,76 
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Castellum Fastighet Large 6,91 

Catena Fastighet Small 2,14 

Cision Tjänster Small 4,88 

Concordia Maritime Energi Small 2,67 

Connecta Mjukvara Small 3,78 

Consilium Kapitalvara Small 2,50 

CTT Systems Kapitalvara Small 0,82 

Cybercom Group Mjukvara Small 4,14 

Dagon Fastighet Small 2,52 

DGC One Telekom Small 0,00 

Diös Fastigheter Fastighet Mid 1,77 

Doro Hårdvara Small 3,69 

Duni Sällanköp Mid 4,85 

Duroc Kapitalvara Small 1,65 

Elanders Media Small 8,88 

Electrolux Sällanköp Large 10,55 

Elos Hälsovård Small 2,78 

Enea  Mjukvara Small 2,24 

Eniro Media Mid 5,72 

Ericsson Hårdvara Large 10,08 

Fabege Fastighet Large 6,63 

Fagerhult Kapitalvara Mid 6,84 

Fast Partner Fastighet Mid 2,50 

Fastighets AB Balder Fastighet Mid 1,94 

Feelgood Hälsovård Small 1,68 

Fenix Outdoor Sällanköp Mid 3,17 

Fingerprint Cards Hårdvara Small 0,70 

Getinge Hälsovård Large 6,35 

Geveko Tjänster Small 4,46 

Global Health Partner Hälsovård Small 0,28 

Gunnebo Tjänster Mid 6,89 

Hakon Invest Dagligvara Large 4,64 

Haldex Kapitalvara Mid 7,25 

Havsfrun Investment Finans Small 0,88 

HEBA Fastighet Mid 4,18 

Hemtex Återförsäljare Small 4,20 
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Hexpol Kapitalvara Mid 4,57 

HiQ International Mjukvara Mid 4,18 

HMS Networks Hårdvara Small 2,45 

Holmen Material Large 10,66 

Husqvarna Sällanköp Large 7,78 

Höganäs Material Mid 5,97 

I.A.R. Systems Mjukvara Small 2,64 

Image Systems Hårdvara Small 1,81 

Industrial & Financial 

Systems 

Mjukvara Mid 2,92 

Industrivärden Finans Large 4,46 

Indutrade Tjänster Mid 3,98 

Intellecta Tjänster Small 5,46 

Intrum Justitia Tjänster Mid 1,18 

Investor Finans Large 3,79 

ITAB Shop Concept Tjänster Small 1,61 

Jeeves Information Systems Mjukvara Small 3,25 

JM Sällanköp Mid 7,49 

KABE Sällanköp Small 2,75 

Karo Bio Hälsovård Small 2,05 

Kinnevik Finans Large 4,34 

Klövern Fastighet Mid 5,53 

Know IT Mjukvara Small 2,84 

Lammhults Design Tjänster Small 2,59 

Latour Investment Finans Large 2,66 

Lindab International Kapitalvara Mid 4,32 

Loomis Tjänster Mid 0,63 

Lundin Mining Material Large 6,39 

Malmbergs Elektriska Tjänster Small 2,11 

Meda Hälsovård Large 3,52 

Medivir Hälsovård Mid 3,23 

Mekonomen Återförsäljare Mid 3,02 

Melker Schörling Finans Large 3,02 

Micronic Mydata Hårdvara Small 3,53 

Midsona Dagligvara Small 3,78 

Midway Holding Kapitalvara Small 1,66 
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Modern Times Group Media Large 2,37 

Morphic Technologies Kapitalvara Small 0,87 

MSC Konsult Mjukvara Small 2,62 

MultiQ International Hårdvara Small 3,87 

NCC Kapitalvara Large 7,05 

Nederman Holding Kapitalvara Small 4,18 

Net Entertainment Mjukvara Mid 0,00 

Net Insight Hårdvara Mid 1,71 

New Wave Group Sällanköp Mid 4,75 

NIBE Industrier Kapitalvara Mid 5,14 

Nobia Sällanköp Mid 7,98 

Nolato Hårdvara Mid 8,00 

Nordic Mines Material Mid 0,37 

Nordic Service Partner (NSP) Sällanköp Small 0,00 

NOTE  Hårdvara Small 3,26 

Novestra Finans Small 0,88 

Novotek Mjukvara Small 2,33 

OEM International Tjänster Small 3,77 

Opcon Kraftförsörjning Small 3,82 

Orexo Hälsovård Small 1,45 

Ortivus Hälsovård Small 3,66 

PA Resources Energi Mid 2,30 

PartnerTech Hårdvara Small 5,16 

Peab Kapitalvara Large 4,96 

Phonera Telekom Small 0,77 

Poolia Tjänster Small 3,49 

Precise Biometrics Hårdvara Small 2,01 

Prevas Mjukvara Small 7,04 

Pricer Hårdvara Small 1,42 

ProAct IT Group Mjukvara Small 2,24 

Probi Hälsovård Small 3,34 

Proffice Tjänster Mid 5,02 

ProfilGruppen Material Small 4,53 

Ratos  Finans Large 3,08 

ReadSoft Mjukvara Small 5,16 

Rederi AB Transatlantic Transport Small 3,66 
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Rejlerkoncernen Tjänster Small 3,43 

Rottneros Material Small 8,21 

Rörvik Timber Material Small 5,48 

SAAB Kapitalvara Large 7,48 

Sagax Fastighet Mid 0,88 

Sandvik Kapitalvara Large 7,61 

SAS Transport Mid 8,66 

SCA Material Large 11,11 

Scania Kapitalvara Large 10,31 

Securitas Tjänster Large 4,49 

Semcon Tjänster Small 4,39 

Sensys Traffic Hårdvara Small 0,56 

Sigma Mjukvara Small 2,52 

SinterCast Kapitalvara Small 2,19 

Skanska Kapitalvara Large 9,50 

SKF Kapitalvara Large 11,11 

Softronic Mjukvara Small 3,50 

SSAB Material Large 7,95 

StjärnaFyrkant Hårdvara Small 0,84 

Studsvik Tjänster Small 6,66 

SWECO Kapitalvara Mid 4,30 

Svedbergs Kapitalvara Small 0,24 

Swedish Orphan Biovitrum Hälsovård Mid 4,11 

Svedol Återförsäljare Mid 3,52 

Tele2 Telekom Large 2,62 

TeliaSonera Telekom Large 8,77 

Traction Finans Small 0,88 

TradeDoubler Mjukvara Mid 0,00 

Trelleborg Kapitalvara Large 8,17 

Uniflex Tjänster Small 1,08 

Wallenstam Fastighet Large 6,61 

VBG Group Kapitalvara Small 4,56 

Wihlborgs Fastigheter Fastighet Mid 5,61 

Vitrolife Hälsovård Small 2,47 

Volvo Kapitalvara Large 10,74 

XANO Industri Kapitalvara Small 2,17 
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Ångpanneföreningen Tjänster Mid 6,91 

Öresund Finans Mid 0,00 
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Bilaga 4 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD:s, 

riktlinjer för multinationella företag beskriver detaljerat vad som 

förväntas av företag. De vänder sig även till mindre företag även om 

dessa inte har samma kapacitet som större (Sida, 2011). Riktlinjerna är 

en uppmaning från regeringar till multinationella företag som verkar i 

eller från de anslutna länderna. De innehåller icke bindande principer 

och standarder och är de enda multilateralt överenskomna riktlinjerna 

för ansvarsfullt företagande som regeringar har förbundit sig att 

främja. Riktlinjerna tillkom första gången 1976 och har därefter 

reviderats vid ett antal tillfällen. Den senaste revideringen gjordes i 

maj 2011 och föregicks av ett års förhandlingar mellan OECD:s 34 

medlemsstater och de länder som har valt att ansluta sig till 

riktlinjerna. Under förhandlingarna konsulterades löpande 

näringslivets organisation BIAC och arbetstagarorganisationernas 

motsvarighet TUAC. Därtill konsulterades ett flertal 

frivilligorganisationer, bland dessa OECD Watch. Riktlinjerna 

behandlar frågor om företag och mänskliga rättigheter, miljö, anti-

korruption, arbets- och anställningsförhållanden, konsumentintressen, 

konkurrens, vetenskap och teknik, och skatt. Sedan revideringen av 

riktlinjerna år 2011 återfinns även en uppmaning till företagen att 

respektera frihet på nätet, vilket tillkommit genom ett svenskt initiativ. 

Alla anslutna länder stödjer och främjar riktlinjerna genom så kallade 

nationella kontaktpunkter. Den svenska nationella kontaktpunkten 

(NKP) är en trepartssamverkan mellan staten, näringslivet och 

arbetstagarnas organisationer. Riktlinjerna utgörs av ett 40-tal sidor 

med utförlig vägledning inom nedanstående områden (Regeringen, 

2012b). 

Allmänt: Respektera mänskliga rättigheter, bidra till en hållbar 

utveckling och de anställdas fortbildning. Offentlighet Ge god 

information om sin verksamhet och sina produkter och tjänster, såväl 

finansiell som annan. 

Anställningsförhållanden: Respektera de anställdas fackliga 

rättigheter, samarbeta på olika sätt med de anställdas representanter 
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och motarbeta barnarbete. Informera om och lindra negativa 

konsekvenserna av nedläggningar. 

Miljö: Sträva efter kontinuerlig förbättring. Skydda miljö, hälsa och 

säkerhet till exempel genom miljöledningssystem och att tillämpa 

försiktighetsprincipen. Utveckla och tillhandahålla produkter och 

tjänster utan olämplig miljöpåverkan. 

Korruption: Inte ge mutor, främja öppenhet och de anställdas 

medvetenhet om företagets policy mot mutor. 

Konsumentintressen: Ge information om produkter till konsumenter 

och etablera rutiner för att lösa konsumenttvister. 

Vetenskap och teknik: Sträva efter att överföra teknik och kunskap till 

värdlandet. 

Konkurrens: Inte samarbeta med konkurrenter så att konkurrensen 

begränsas. 

Beskattning: Bidra till de offentliga finanserna i värdlandet genom att 

förse myndigheter med relevant information och betala skatter i tid. 
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Bilaga 5 
Förenta Nationerna Global Compacts principer 

På "World Economic Forum" i Davos 1999 uppmanade FN:s general-

sekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. General-

sekreterarens initiativ ledde till bildandet av "The Global Compact", 

som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga 

frågor, miljö och korruption riktade till företag (Regeringen, 2008). 

FN: s Global Compact uppmanar företagen att anamma, stödja och 

implementera, inom sin påverkanssfär, en uppsättning grundläggande 

värderingar. Företag förväntas inkorporera principerna i sin företags-

strategi och arbeta för att principerna blir en del av företagskulturen i 

det dagliga arbetet, åta sig att offentligt stå upp för principerna samt i 

sin årsrapport redogöra för hur de stödjer och arbetar för Global 

Compact och initiativets tio principer (Sida, 2011). Principerna 

baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s 

grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, 

Rio-deklarationen och FN:s konvention mot korruption (Regeringen, 

2008). 

 

Global Compacts 10 principer (Regeringen, 2008) 

Mänskliga rättigheter 

Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera de 

internationellt erkända mänskliga rättigheterna 

Princip 2: försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i 

brott mot mänskliga rättigheter. 

Arbets- och anställningsförhållanden 

Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett 

faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, 

Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete, 

Princip 5: faktiskt avskaffande av barnarbete 

Princip 6: avskaffandet av diskriminering vid anställning och 

yrkesutövning. 

Miljö 

Princip 7: Företagen ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad 

gäller miljörisker 
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Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande  

Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

Anti-korruption 

Princip 10: Företagen bör motarbeta alla former av korruption, 

inklusive utpressning och bestickning. 
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Bilaga 6 
ISO 26000 Vägledning för socialtansvarstagande 

International Organization for Standardization, ISO:s standard för 

socialt ansvar, ISO 26 000 är en vägledande standard som är 

applicerbar på alla former av organisationer med sju kärnområden; 

arbetsvillkor, miljö, mänskliga rättigheter, organisationsstyrning, 

konsumentfrågor, lokalsamhällesutveckling och rättvis verksamhets-

utövning (Sida, 2011). Standarden beskriver vad företag och 

organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid och är 

avsedd att hjälpa alla typer av företag och organisationer, oavsett 

storlek eller det geografiska läget, när det gäller hållbar utveckling. 

Den är avsedd att uppmuntra företag och organisationer att göra mer 

än vad lagen kräver, samtidigt som den slår fast att efterlevnad av 

lagen är en grundläggande skyldighet och ett viktigt led i att ta ett 

socialt ansvar. Den är avsedd att främja en bredare förståelse inom 

området socialt ansvarstagande och att komplettera andra instrument 

och initiativ för socialt ansvarstagande, inte ersätta dem (SIS, 2010) 

Standardens omfattning (SIS, 2010) 

a) begrepp, termer och definitioner för socialt ansvarstagande,  

b) bakgrunden till, trender kring och kännetecken på socialt 

ansvarstagande, 

c) principer och arbetssätt för socialt ansvarstagande, 

d) huvudområden och delområden rörande socialt ansvarstagande,  

e) att integrera, implementera och främja socialt ansvarsfullt 

uppförande i hela organisationen och att låta det genomsyra 

riktlinjer och arbetssätt inom inflytandesfären,  

f) att identifiera och involvera intressenter,  

g) kommunikation om åtaganden, uppnådda resultat och annan 

information som hör till socialt ansvarstagande.  

Vid tillämpning av denna internationella standard rekommenderas 

att organisationen ifråga beaktar samhälleliga, miljömässiga, rättsliga, 

kulturella, politiska och organisatoriska olikheter och ekonomiska 

förhållanden, samtidigt som tillämpningen överensstämmer med 

internationella uppförandenormer. Denna internationella standard är 

inte en ledningssystemstandard. Den är inte avsedd eller lämplig för 

certifiering, för lagstiftning eller som underlag för avtal. Erbjudanden 
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om certifiering, eller påstående om att vara certifierad enligt SS-ISO 

26000, är en feltolkning av intentionen och syftet med den 

internationella standarden (SIS, 2010). 


