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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Lönar sig socialt ansvarstagande? - en kvantitativ studie på 211 företag noterade på 
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Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 
Författare: Josefin Boman och Patrik Lindström 
 
Handledare: Jan Svanberg 

 
Datum: 2016 – Juni  

 
Syfte: Det föreligger ett lagförslag som kan komma att ställa krav på omkring 2000 svenska företag 
vad det gäller redovisning inom Corporate Social Responsibility (CSR), en redovisning som idag 
ännu är frivillig. Denna studies huvudsakliga syfte är att undersöka om det finns någon relation 
mellan sådan redovisning och företags finansiella prestation. I forskningen kring denna relation har 
begreppet Corporate Social Performance (CSP) använts för att kvantifiera redovisad CSR. 
Relationen studeras dels utifrån ett samlat mått på CSP, dels separat utifrån de två dimensionerna 
miljö och mänskliga rättigheter. 

 
Metod: Föreliggande studie har utgått ifrån den positivistiska forskningsfilosofin och antagit en 
hypotetiskt-deduktiv ansats. Vidare har den strategi som antagits varit kvantitativ, där en 
tvärsnittsdesign använts och där data som samlats in uteslutande varit av sekundär art. Studiens 
urval uppgår till 211 företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Den data som använts som mått 
på CSP har hämtats från Folksams index för ansvarsfullt företagande för år 2013. Måtten på 
finansiell prestation har hämtats från årsredovisningar för räkenskapsåret 2013, vilka erhållits 
genom databasen Retriever och företagens egna hemsidor. Vidare har all data behandlats i 
statistikprogrammet SPSS där den analyserats med hjälp av multipla regressionsanalyser. 

 
Resultat & slutsats: Studien visade att det fanns en positiv relation mellan CSP och företags 
finansiella prestation. Studien gav vidare stöd åt en relation både utifrån det totala måttet av CSP 
samt dimensionen miljö. CSR-arbete kan följaktligen anses vara en värdeskapande strategi om man 
ser till företags finansiella prestation, i synnerhet vad det gäller miljörelaterat arbete. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Föreliggande studie är av tvärsnittsdesign vilket ibland kritiserats 
för att vara otillräcklig när relationen som är central i detta arbete studeras. Ett förslag vi lämnar till 
fortsatta studier är därför att göra en liknande studie över tid för att kunna kartlägga förändringar. 
Vidare anser vissa forskare att det inte är tillräckligt att mäta företags finansiella prestation endast 
genom redovisningsmässiga mått, varpå ett förslag är att undersöka samma relation och då även 
inkludera marknadsmässiga mått. Vi tar i kapitel 5.4 upp fler förslag till vidare forskning. 
 
Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar med ytterligare kunskap kring de varierande resultaten av 
relationen mellan företags CSP och finansiella prestation. Vidare bidrar studien praktiskt till en 
ökad förståelse för hur CSP påverkar företags finansiella prestation i en svensk kontext. 

 
Nyckelord: CSR, CSP, hållbarhet, finansiell prestation, ROA, ROE 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT  
  
Title: Does corporate responsibility pay off? - a quantitative study of 211 companies listed on the 
Stockholm Stock Exchange 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Authors: Josefin Boman and Patrik Lindström 
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Date: 2016 – June 
 
Aim: The Swedish ministry of justice has submitted a legislative proposal that could require about 
2000 Swedish companies to report Corporate Social Responsibility (CSR), something that today is 
voluntary. The main purpose of the study is to investigate whether there is any relationship between 
reported CSR and corporate financial performance. In this area of research, Corporate Social 
Performance (CSP) has been used to quantify reported CSR. The relationship is studied partly based 
on an aggregate measure of CSP, but also from the two dimensions environment and human rights. 
 
Method: The study is based in positivist research philosophy and adopts a hypothetical-deductive 
approach. The strategy adopted is quantitative, using a cross-sectional design and secondary data 
only. The study's sample amounts to 211 companies listed on Nasdaq OMX Stockholm. The data 
used as a measure of CSP is taken from Folksam’s index for corporate responsibility for 2013. The 
measures of financial performance is taken from the annual reports for the financial year of 2013, 
obtained through the database Retriever and the companies' own websites. Furthermore, all data is 
processed in SPSS where it was analyzed using multiple regression analysis. 
 
Results & conclusions: The study showed that there was a positive relationship between CSP and 
corporate financial performance. The study provided further support for a relationship both from the 
overall dimension of CSP and the environmental dimension. CSR-related work can therefore be 
regarded as a value-creating strategy in terms of the company's financial performance, particularly 
in terms of environment-related work. 
 
Suggestions for further research: This study has a cross-sectional design, which is sometimes 
criticized for being insufficient when the relationship between CSP and financial performance is 
studied. One suggestion we leave for further studies is to do a similar study over time to identify 
changes. Furthermore, some researchers believe that it’s not enough to measure the company's 
financial performance only through accounting-based measures. Therefore, another suggestion is to 
investigate the relationship including market-based measures. In chapter 5.4 more suggestions for 
further research are presented. 
 
Contributions of the thesis: This study contributes more knowledge to the varying results of the 
relationship between companies CSP and financial performance. Furthermore, the study's practical 
contribution is to give a better understanding of how CSP affects financial performance of 
companies in a Swedish context. 

 
Key words: CSR, CSP, sustainability, financial performance, ROA, ROE
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden till arbetet, följt av en problemdiskussion och en 
presentation av arbetets frågeställning och syfte. Vidare följer studiens avgränsningar och det 

övriga arbetets disposition.
 

 
1.1 Bakgrund 
I dag är det frivilligt att redovisa om hållbarhet i Sverige, men den 1 juli 2016 kan EUs 

redovisningsdirektiv komma att bli svensk lag. Lagförslaget riktar sig till alla stora företag, företag 

av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora koncerner (Ds 2014:45). Enligt Grant Thornton 

(2016) rör det sig om omkring 2000 svenska företag och inkluderar samtliga företag som handlas på 

en reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket i Sverige 

innebär samtliga företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm (fortsättningsvis Stockholmsbörsen). 

Lagen bygger på ändringar i EUs redovisningsdirektiv som antogs under hösten 2014 och enligt 

Frisk (2016) kommer regeringens proposition i maj. Alestig (2015) belyser det grundläggande 

budskapet med lagförslaget och menar att hållbarhetsredovisning ska värderas på samma sätt, och 

tas på lika stort allvar som den finansiella redovisningen. Förslaget skulle innebära att krav ställs på 

företagen gällande redovisning om frågor som rör mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, korruption 

och socialt ansvar. 

 

Uppmärksamheten kring företags sociala ansvar har som föreliggande lagförslag vittnar om ökat, 

men är inget främmande ämne utan har länge diskuterats genom termen Corporate Social 

Responsibility (CSR). Moura-Leite och Padgett (2011) menar att begreppet formades på 1950-talet 

och var då en tveksam idé som främst förknippades med välgörenhet och andra allmännyttiga 

åtgärder för samhället, snarare än affärsnytta. De menar att ämnet gått från att vara ointressant och 

tvetydigt till att idag vara ett mycket prioriterat ämne. De Geer, Borglund och Frostenson (2009) 

menar att CSR har sitt ursprung i anglosaxiska länder, och var då ett företagscentrerat begrepp med 

utgångspunkt i företags åtgärdstagande. 

 

FN (2012) inkluderar sedan 1970-talet förutom en ekonomisk och en social dimension även en 

miljömässig dimension inom ramen för vad som avses med hållbarhetsarbete. De menar att ämnet 

uppmärksammades internationellt under 1980-talet i och med en rapport från Världskommissionen 

vilken gjorde gällande att ekonomiska såväl som sociala mål, och strategier för hur dessa ska 

uppnås, inom företag inte får ske på bekostnad av framtiden och kommande generationer. När 
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Europeiska unionen bildades följde enligt Forte (2013) ett ökat fokus kring hållbarhetsarbete i 

länderna i fråga. Den bild av CSR som Europeiska Gemenskapernas Kommission (fortsättningsvis 

Europakommissionen) senare kom att skapa delar i hög grad FNs (2012) sätt att förhålla sig till 

ämnet utifrån ekonomiska såväl som sociala och miljömässiga aspekter. 

 

I och med det växande arbetet kring ämnet CSR följde en utveckling av redovisning inom området. 

Enligt Slaper och Hall (2011) strävade John Elkington under mitten av 1990-talet efter att mäta 

hållbarhet i företag. Elkington utvecklade ett grundläggande ramverk för detta som han kallade 

Triple Bottom Line (TBL). Som ett viktigt verktyg i företags arbete för att uppnå deras 

hållbarhetsmål innefattar modellen, utöver de traditionella finansiella måtten, även en miljömässig 

och en social dimension. Tidigare standarder för redovisning ansågs otillräckliga eftersom de inte 

tog hänsyn till de många olika frågor som har inverkan på ett företags framgång. Detta la enligt 

Soyka (2013) grunden för utformningen av vad som kallas för integrerad rapportering, som innebär 

att företag integrerar rapportering av sociala och miljömässiga frågor i sin traditionella ekonomiska 

rapport. Ett steg i det fortsatta arbetet med att få företag att använda sig av integrerad rapportering i 

sin redovisning var bildandet av organisationen International Integrated Reporting Council (IIRC)1 

under 2000-talet, som arbetar för att företag ska använda sig av integrerad rapportering i sin 

redovisning (IAS Plus, 2016). 

 

Vidare drivkrafter bakom det växande fokuset kring CSR och redovisning inom ämnet är 

finanskriser som exempelvis den s.k. internetbubblan år 2000 och bolånekrisen i USA år 2008 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009; Dragu & Tiron-Tudor, 2013; Amran & Ooi, 2014). 

Dragu och Tiron-Tudor (2013) och Amran och Ooi (2014) pekar på att finanskrisen år 2008 och 

dess negativa effekter på den globala ekonomin innebar ett tryck från allmänheten för ökad global 

bolagsstyrning och hållbar utveckling samt ökad transparens från bolagen. Borglund et al. (2009) 

menar vidare att andra drivkrafter var de större företagskollapser, däribland Enron och Worldcom i 

USA, som spred oro i USAs näringsliv och följaktligen i resten av världen. Skandalerna blev enligt 

Borglund et al. (2009) fler till antalet, och uppdagades även i Europa. Skandia är ett svenskt 

exempel, där anklagelser riktades mot ledningen efter att hög bonus och förmåner skulle ha delats ut 

på bekostnad av det befintliga ersättningssystemet. Borglund et al. (2009) tar även upp 

                                                 
1 The International Integrated Reporting Council (IIRC) är en global sammanslutning av tillsynsmyndigheter, investerare, företag, 
standardiseringsorgan, revisionsbranschen och icke-statliga organisationer (Integrated Reporting, 2016). 
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globaliseringsmotståndet som en drivkraft bakom utvecklingen av CSR, vilket föranleddes av att 

globala företag skapade starka kontraster mellan ledning och arbetare i stora börsnoterade företag, 

vilka sedan blev en symbol för globala orättvisor. De drivkrafter som diskuterats ovan kan ses som 

ett väsentligt bidrag till den starka tillväxten av hållbarhetsredovisning. Detta styrker en 

undersökning gjord av KPMG (2013) som visar att 71 procent av de 4100 företag som undersökts i 

41 olika länder utfärdat en hållbarhetsrapport någon gång mellan åren 2011 och 2013. Ytterligare 

skandaler i närtid som bl.a. det stora oljeutsläppet av British Petroleum (BP) år 2010 (Kederstedt, 

2012) och Volkswagens miljöfusk som uppdagades år 2015 (Fröberg, 2015) kan tänkas fungera 

som vidare drivkrafter för denna typ av redovisning. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Även om arbetet inom CSR och redovisningen kring ämnet har ökat kan det ifrågasättas varför 

företag frivilligt i högre grad ägnar sig åt detta fenomen. Å ena sidan menar vissa att redovisningen 

helt enkelt fungerar som en marknadsföringsstrategi (McWilliams & Siegel, 2001) och där den i 

värsta fall försöker att dölja mindre bra prestationer inom området (Cho & Patten, 2007). Å andra 

sidan kan det ses som en värdeskapande strategi där företag genuint intresserat sig för ett ökat 

socialt ansvarstagande och redovisning kring detta som gynnar både det enskilda företaget och 

samhället i stort (Porter & Kramer, 2011). I och med det ökande intresset för 

hållbarhetsredovisning, och däribland de varierande uppfattningarna kring varför företag ägnar sig 

åt detta, har även det akademiska intresset för ämnet ökat. Ett område som intresserat forskare i 

flera decennier är hur denna typ av redovisning påverkat företagens finansiella prestation (bl.a. 

Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003; Mahoney & Roberts, 2007; Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 

2015) vilket kommer ligga till grund för denna studie.   

 

Eftersom CSR inte är någon kvantitativ variabel har begreppet Corporate Social Performance (CSP) 

använts som ett mått på företags redovisade CSR-arbete i studier kring dess relation med företags 

finansiella prestation (Marom, 2006). Wood (1991) menar att begreppet har sitt ursprung i USA i 

mitten av 1970-talet och ses som ett företags ställningstagande och agerande i frågor kring socialt 

ansvar och arbete kring dessa frågor. Forskningen har i stor utsträckning gjorts kring relationen 

mellan CSP och finansiell prestation i USA (Waddock & Graves, 1997; Preston & O’Bannon, 

1997; Nelling & Webb 2009) och Kanada (Mahoney & Roberts, 2007; Makni, Francoeur & 

Bellavance, 2009), vilket kan ha sin förklaring i att begreppet CSR har sin grund i en anglosaxisk 
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kontext (De Geer et al., 2009). Gemensamt för dessa studier är att måttet på CSP har tagits fram 

med hjälp av databaser där oberoende aktörer betygsatt företags redovisade CSR-arbete. 

 

Forskningen har inte visat några entydiga resultat kring relationen mellan CSP och finansiell 

prestation och det råder delade meningar kring vad anledningen till detta är. McWilliams, Siegel 

och Wright (2006) pekar på avsaknaden av en klar definition av CSR, medan andra forskare 

förklarar det med svårigheten att mäta CSP (Waddock & Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007) 

eller användandet av olika metoder och teorier (Charlo, Moya & Muñoz, 2015). Mätningen av 

finansiell prestation skiljer sig också mellan studier då vissa använder redovisningsmässiga mått, 

d.v.s. mått som baseras på vilka resultat företaget redovisar. Detta medan andra mäter finansiell 

prestation genom marknadsbaserade mått, vilket är nyckeltal som visar företagets värde på 

marknaden. Oberoende av vilken typ av mått på finansiell prestation som använts, visar de flesta 

studier på en positiv relation mellan företags CSP och finansiella prestation (Waddock & Graves, 

1997; Preston & O’Bannon, 1997; Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015), vilket även styrks av 

bl.a. Orlitzky et al. (2003), där majoriteten av studierna i deras meta-analys2 hävdar en positiv 

relation. Den positiva relationen förklaras vanligtvis av intressentteorin som bygger på att ett 

företags olika intressenters krav och förväntningar uppfylls som i sin tur ses bidra till en ökad 

finansiell prestation. Andra forskare menar att relationen är neutral (Ullman, 1985), vilket kan 

förklaras av McWilliams och Siegels (2001) utbud och efterfrågan teori som menar att företag ser 

CSR som en investering där en optimal nivå av CSR kan bestämmas utifrån vad som efterfrågas. 

Slutligen visar en del forskares resultat att det föreligger en negativ relation (bl.a. Hillman & Keim, 

2001) i enlighet med den neoklassiska synen, som enbart ser CSR-arbete som en kostnad. 

 

von Arx och Ziegler (2014) diskuterar geografiska skillnader kring ämnet CSR och menar att 

medvetenhet om klimatförändringar och skärpt klimatpolitik är vanligt i Europa, medan USA har 

starka rötter i mer etiska och religiösa komponenter inom CSR, vilket får effekt på arbetet och 

redovisningen kring ämnet. Deras resonemang kring Europas starka anknytning till miljö och 

klimatrelaterade frågor får stöd av Europakommissionens (2001) sätt att förhålla sig till ämnet då de 

i sin rapport år 2001 lyfter upp företags förhållningssätt till miljön och menar att miljövänlig teknik 

och andra miljömedvetna företagslösningar inte bara gynnar miljön och samhället utan även bidrar 

till ökad konkurrenskraft. Strand, Freeman och Hockerts (2015) diskuterar vidare CSR utifrån en 

skandinavisk kontext och menar att skandinaviska länder generellt är mycket framgångsrika inom 
                                                 
2 En meta-analys är en sammanställning av resultat från en rad befintliga studier (Sörensen & Olsson, 2011). 
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ämnet. I deras studie presenteras en undersökning i vilken Sverige ligger på andraplats i en ranking 

av 30 länder vad det gäller global hållbar konkurrenskraft, vilket väcker ett intresse för att utföra en 

undersökning inom ämnet i en svensk kontext. 

 

I Sverige har Folksam (2016) upprättat ett index för ansvarsfullt företagande (fortsättningsvis FIAF) 

som mäter redovisat CSR. FIAF mäter arbetet på samtliga företag noterade på Stockholmsbörsen, 

vilket ger stöd åt föreliggande studie att undersöka relationen mellan CSP och finansiell prestation 

utifrån samtliga svenska börsnoterade företag på Stockholmsbörsen. Indexet mäter CSP utifrån de 

två dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter, vilket enligt Folksam (2006) är en följd av FN-

kommissionens uppmärksammande kring vikten av frågor inom dessa områden och kan vidare 

knytas an till Europakommissionens definition av vad som kännetecknar ett socialt ansvarstagande. 

Dimensionerna får vidare stöd av det ovan nämnde lagförslaget, som skulle innebära att det ställs 

krav på företags arbete vad det gäller miljöpåverkan och mänskliga rättigheter. I föreliggande studie 

definieras begreppet CSR utifrån indexets två dimensioner och förhåller sig synonymt till 

begreppen hållbar utveckling och CSR. Folksams (2013) mätning utifrån dessa två dimensioner 

kommer vidare vara denna studies definition på CSP. FIAF möjliggör en jämförelse av företags 

CSP, och har tidigare använts i ett antal svenska studier (Hagberg, Johansson & Karlsson, 2015; 

Radgren & Åkerling, 2015). I likhet med Waddock och Graves (1997) har svenska studier i princip 

uteslutande undersökt relationen utifrån ett totalt mått på företags CSP. I de få fall de enskilda 

dimensionerna studerats har de satts i relation till finansiell prestation utifrån mått som baseras på 

företagets marknadsmässiga värde och inte redovisningsmässiga. 

 

Föreliggande studie kommer att bidra till litteraturen inom företagsredovisning på två sätt. För det 

första kommer studien att bidra med vidare empirisk forskning till de varierande 

forskningsresultaten inom området. För det andra kommer denna studie på ett unikt sätt att vara 

bidragande genom att vara den första att undersöka individuella dimensioner inom CSP och dess 

relation till företags finansiella prestation utifrån redovisningsmässiga mått i en svensk kontext. 

Studien sammanfaller väl med senare tids forskning som i allt större utsträckning börjat studera 

individuella dimensioner inom CSP. Då klimatförändringar och klimatpolitik som nämnts är ett 

angeläget ämne inom europeiska länder kan miljö som en dimension inom CSP anses vara aktuellt. 

Det lagförslag som presenterades i arbetets bakgrund ger vidare stöd åt valet av att studera 

miljödimensionen separat, men belyser även vikten av att se till dimensionen mänskliga rättigheter 

då lagförslaget skulle innebära att krav ställs på att redovisa arbete för båda dessa dimensioner. 
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1.3 Frågeställning 
Studiens grundläggande frågeställning är: 

 
➢ Finns det någon relation mellan företags CSP och finansiella prestation? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att empiriskt undersöka om det finns någon relation mellan börsnoterade 

företags CSP och deras finansiella prestation i en svensk kontext, både utifrån ett totalt mått på CSP 

och utifrån de två dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter separat. 

 

1.5 Avgränsning 
CSR är som nämnts ett komplext och omdiskuterat begrepp vilket gör företags arbete inom ämnet 

svårt att mäta. Vi väljer i föreliggande studie att förhålla oss till ämnet genom de två dimensioner 

som Folksam (2013) mäter prestationen utifrån; miljö och mänskliga rättigheter, vilket som sagt är 

studiens definition på CSP. Indexet betygsätter samtliga 250 bolag som år 2013 var noterade på 

Stockholmsbörsen, varpå börsens samtliga bolag år 2013 utgör den population som studiens urval 

formas utifrån. Av varierande anledning tvingas 39 bolag exkluderas och studiens urval utgörs 

följaktligen av de 211 kvarvarande bolagen. 

 

Finansiell prestation kan mätas utifrån olika typer av mått och således utifrån ett flertal olika 

nyckeltal. Föreliggande studie mäter med stöd i tidigare forskning företags finansiella prestation 

utifrån de två redovisningsmässiga måtten Return on Asset (ROA) och Return on Equity (ROE). 

 

1.6 Disposition 
Arbetets inledande kapitel har redogjort för arbetets bakgrund, problemdiskussion, frågeställning, 

syfte och avgränsning. Arbetets övriga kapitel disponeras enligt följande. 

 

Teoretisk referensram 

Inledningsvis redogörs för framväxten och definitionen av CSR, vilket följs av en presentation av 

CSP samt Folksams index för ansvarsfullt företagande. Vi för sedan en diskussion kring hur CSP 

och finansiell prestation mätts i tidigare forskning och hur tidigare forskning förhåller sig till 

relationen mellan CSP och finansiell prestation. I kapitlet knyts vidare an till relevanta teorier och 
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faktorer som kan tänkas ha inverkan på relationen. Slutligen presenteras de hypoteser som studien 

vilar på. 

 

Metod 

I metodkapitlet redogörs för vilken filosofi, ansats, strategi och metod som studien antar, samt 

vilket tidsperspektiv undersökning förhåller sig till. Detta följer av en empirisk metod som redogör 

för insamling av data samt studiens urval. Vidare beskrivs valda analysmetoder och en genomgång 

av de kvalitetskriterier som studien förhåller sig till. Slutligen diskuteras den metodkritik som 

riktats till valda metoder. 

 

Resultat 

I arbetets resultatkapitel redogörs först för beskrivande statistik, utifrån respektive segment och 

respektive sektor. Vidare följer en beskrivning av de korrelations- och regressionsanalyser som 

ligger till grund för studiens resultat. 

 

Resultatdiskussion 

I arbetets avslutande kapitel diskuteras undersöknings resultat där studiens hypoteser återupptas och 

diskuteras. Vidare följer en diskussion om studiens bidrag, slutsats, begränsningar och förslag till 

vidare forskning inom ämnet. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel redogör inledningsvis för framväxten av CSR, vilket följs av en presentation av CSP 
och Folksams index för ansvarsfullt företagande. Efter detta förs en diskussion kring hur CSP och 

finansiell prestation tidigare mätts, samt hur tidigare forskning förhåller sig till relationen mellan 
CSP och finansiell prestation. I kapitlet knyts vidare an till relevanta teorier och faktorer som kan 

tänkas ha inverkan på relationen. Slutligen presenteras de hypoteser som studien vilar på.  
 

 
2.1 Corporate Social Responsibility (CSR)  
CSR är ett brett och omdiskuterat begrepp som tolkats åtskilliga gånger sedan dess uppkomst. Det 

råder delade meningar kring hur begreppet ska definieras och vad företags CSR-arbete ska 

innefatta. Gemensamt för de varierande definitionerna kan antas vara att det handlar om ett ansvar 

förknippat med hållbarhet i någon form (Carroll, 1979; Moura-Leite & Padgett, 2011; Slaper & 

Hall, 2011; FN, 2012) De Geer et al. (2009) tar upp hur grundläggande värderingar påverkar synen 

på CSR, och menar instämmande med Forte (2013) att olika länder och regioner förhåller sig till 

CSR och dess framväxt på olika sätt på grund av olika kulturer och uppfattningar om socialt värde. 

De Geer et al. (2009) anser vidare att begreppet har sin grund i de anglosaxiska länderna som 

präglas av ett företagscentrerat perspektiv med utgångspunkt i ett åtgärdstagande från företagen. 

von Arx och Ziegler (2014) belyser skillnader mellan USA och Europa och menar att USA har 

starka rötter i etiska och religiösa komponenter, medan medvetenhet om klimatförändringar och 

skärpt klimatpolitik är centrala komponenter i Europa. 

 

2.1.1 Framväxten av CSR 
Carroll (1979) är en välbekant forskare inom ämnet socialt ansvar som hävdar att socialt ansvar 

definierats många gånger och för en diskussion kring flera forskares olika sätt att förhålla sig till 

ämnet. Ämnet kan enligt honom spåras till ett tidigt 1930-tal, men begreppet CSR formades enligt 

Moura-Leite och Padgett (2011) inte förrän på 1950-talet och var då ännu bland många en tveksam 

idé. Uppmärksamheten kring ämnet växte enligt Carroll (1979) och tolkningarna kring vad socialt 

ansvar skulle innefatta blev fler. Gemensamt för många av dessa var att företag skulle börja ta ett 

ansvar som i någon mån låg utanför företagens traditionella, ekonomiska intressen. 

 

Under början av 1960-talet blev CSR ordentligt uppmärksammat och ett omdebatterat ämne då 

Friedman (1970) kritiskt hävdade att läran om socialt ansvar var omvälvande och att trenden gjorde 

att samhället frångick grunden för ett företagande i det fria samhället; att generera så mycket pengar 

som möjligt till aktieägarna. Han diskuterar företags samhällsansvar och hävdar att företags 
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huvudsakliga uppgift är att utnyttja sitt kapital och resurser för att på bästa sätt tjäna aktieägarnas 

finansiella intressen. Att som företag gå utanför sin huvudsakliga uppgift, och ta vad han kallar för 

ett samhällsansvar, gör enligt honom intrång på det fria näringslivets karaktär och natur. Företags 

sociala ansvar ska enligt Friedman (1970) endast innebära att maximera sin vinst, förutsatt att man 

håller sig inom spelets regler, d.v.s. att fri och öppen konkurrens upprätthålls utan svek och 

bedrägerier. Han menar vidare att det är mer effektivt att främja egna intressen, och därigenom 

samhällets intressen, än att aktivt arbeta för ett samhällsansvar. 

 

De flesta tolkningarna, däribland McGuires (se Carroll, 1979), gav medhåll för företags ekonomiska 

syfte som det primära, men hade en bredare syn på företags ansvar och menade att företag måste ta 

ansvar i större utsträckning än genom ekonomiska och legala skyldigheter. Manne och Wallich (se 

Carroll, 1979) menade att CSR måste utföras på frivillig basis. Fitch (1976) definierar istället 

företags sociala ansvar starkt förknippat med sociala problem, och menar att socialt ansvarstagande 

uppnås genom att lösa problem som företaget helt eller delvis själv orsakat som exempelvis 

föroreningar, fattigdom och rasdiskriminering. 

 

Committee for Economic Development (CED) (1971) var i början av 1970-talet bland de första att 

upprätta en modell som omfamnade både ekonomiskt och icke-ekonomiskt ansvar. Modellen består 

av tre cirklar, där den innersta cirkeln omfattar de mest grundläggande ansvaret som på ett 

grundläggande plan bidrar till sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Den mittersta cirkeln 

behandlar utöver den ekonomiska funktionen även sociala värderingar och prioriteringar, 

innefattande bl.a. medarbetares relationer, miljöskydd och rättvis behandling. Den tredje och 

yttersta cirkeln inkluderar även ansvar som kan kopplas till Fitchs (1976) definition kring sociala 

problem. 

 

De olika definitionerna blev fler i takt med att ämnet CSR växte och under 1970-talet utformade 

Carroll (1979) en samlad definition av CSR utifrån fyra kategorier; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 

diskretionärt ansvar. De olika kategorier som definitionen bygger på speglar en syn på socialt 

ansvar som kan relateras till många av de enskilda definitionerna av CSR som vi diskuterat tidigare 

med hjälp av Carroll (1979). Det första och främsta ansvaret är enligt Carroll (1) det ekonomiska, 

som ligger i företags natur då företag i grunden är en ekonomisk enhet. Denna förväntning kan 

tydligt kopplas till Friedmans (1970) syn på socialt ansvar, som uteslutande rör ekonomiskt ansvar. 

Den andra typen av ansvar är (2) det rättsliga ansvaret, vilket innebär att samhället förväntar sig att 
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företag antar sina ekonomiska uppdrag inom ramarna för rådande lagkrav, vilket är ett 

grundläggande antagande inom samtliga definitioner. Det tredje ansvarsområdet är (3) etiskt ansvar, 

och avser beteenden och aktiviteter som gynnar samhället utan att vara lagreglerade. Carroll (1979) 

hävdar att samhället förväntar sig mer av företag utöver vad som regleras i lag, i enlighet med 

McGuires (se Carroll, 1979) beskrivning av begreppet. Den fjärde och sista typen av förväntningar 

rör (4) diskretionärt eller frivilligt ansvar. Samhällets förväntningar kring denna typ av ansvar är 

inte uttalade, utan grundar sig endast i individuella bedömningar och val. Carroll (1979) ställer sig 

något frågande till om detta ska kallas för ansvar, då de endast baseras på egen vilja och eget 

initiativ, men hävdar att samhället förväntar sig ett socialt ansvar utöver ekonomiskt, rättsligt och 

etiskt. Detta ansvar speglar tydligt Mannes och Wallichs (se Carroll, 1979) definition av CSR, som 

definierar begreppet med volontärt arbete. 

 

Det växande fokuset kring hållbar utveckling gjorde även att FN (2012) under 1970-talet utvecklade 

sitt förhållningssätt till ämnet genom att inkludera både en ekonomisk, en social och en miljömässig 

dimension. Begreppet lanserades och fick internationell spridning år 1987 i och med en rapport från 

Världskommissionen för miljö och utveckling, även kallad Brundtlandskommissionen. 

Kommissionen (World Commission on Environment and Development, 1988) gjorde i rapporten 

gällande att utveckling måste ske på miljöns villkor och definierade hållbar utveckling som ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov” (s. 22). Begreppet vilar på två grundplåtar; grundläggande behov hos 

världens fattiga och tanken att teknologi och samhällsorgan begränsar miljöns möjligheter att 

tillfredsställa nuvarande och kommande behov. Mål för ekonomisk och social utveckling måste 

således definieras i termer av hållbarhet i samtliga länder. 

 

Begreppet CSR har sedan mitten av 1990-talet varit internationellt sanktionerat och främjas av såväl 

företag och konsumenter som internationella organisationer. De globala 

kommunikationsmöjligheter som den snabbt växande utvecklingen av internet förde med sig är en 

bidragande faktor till framväxten av CSR. Medvetenhet och satsningar på immateriella tillgångar 

såsom goodwill och humankapital, är ytterligare exempel på faktorer som enligt Moura-Leite och 

Padgett (2011) bidragit till CSRs betydelse. Idowu och Papasolomou (2007) beskriver instämmande 

CSR som företags beteende och aktiva arbete för en hållbar utveckling, vilken frivilligt utövas 

oberoende av lagkrav. Detta innebär att företag integrerar både ekonomiska, sociala och 

https://biblioteket.stockholm.se/sok/author/World%20Commission%20on%20Environment%20and%20Development
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miljömässiga aspekter i skapandet av sin policy som på sikt ska gynna företagets samtliga 

intressenter. 

 

CSRs framväxt skapade ett behov av en redogörelse för hur redovisning inom området skulle ske, 

varpå John Elkington enligt Slaper och Hall (2011) som nämnts under mitten av 1990-talet skapade 

ett ramverk för detta under namnet Triple Bottom Line (TBL). Som ett viktigt verktyg i företags 

arbete för att uppnå deras hållbarhetsmål innefattar modellen enligt Slaper och Hall (2011) utöver 

de traditionella och finansiella måtten på vinst, även en miljömässig och en social dimension. Under 

de senaste årtiondena har samhällets ökade medvetenhet om företags påverkan på miljö och 

samhälleliga aspekter skapat ett större tryck på företagssektorn till ett ökat ansvar och en ökad 

transparens (Raar, 2002). TBL är ett exempel på verktyg för att besvara denna kritik då ramverket 

enligt Slaper och Hall (2011) möjliggör för företag, ideella organisationer och regeringar att mäta 

sitt engagemang inom hållbarhet. 

 

En idé som uppkommit under senare tid, och som kan ses som en vidareutveckling av CSR, kallas 

Creating Shared Value (CSV) vilket innebär att skapa gemensamma värden mellan samhällets alla 

aktörer, däribland företag, dess intressenter, organisationer och myndigheter. Begreppet har många 

likheter med intressentteorin varpå den därför anses ha sin grund i den. CSV innebär enligt Porter 

och Kramer (2011) ett gemensamt värdeskapande som går utanför det enskilda företaget och 

innebär att utöka det totala ekonomiska och sociala värdet för samhällets alla aktörer. Strand et al. 

(2015) påstår att förespråkare av intressentteorin, däribland Freeman och Reed (1983), menar att 

stora företag är medvetna om att de delar intressen med sina intressenter och därför försöker skapa 

värde för fler aktörer, vilket slutligen gynnar det enskilda företaget och samhället i stort. 

 

2.1.2 CSR i en europeisk och skandinavisk kontext 
Enligt Forte (2013) ökade uppmärksamheten kring företags hållbarhetsarbete i Europa i och med 

bildandet av Europeiska unionen. Den verkliga grunden för CSR i denna kontext las enligt henne då 

Europakommissionen år 2001 publicerade en grönbok som främjande en europeisk ram för CSR- 

arbete. TBL tas upp som en punkt i Europakommissionens rapport (2001) i den samrådsprocess 

som diskuterar hur myndigheter, organisationer, stora som små företag, intressenter och samhällets 

övriga parter ska samarbeta för att utveckla och främja företagens sociala ansvarstagande. En del i 

den strategi för företag som kommissionen lagt fram innebär att företag ska offentliggöra en TBL i 
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sin årsredovisning som enligt Elkingtons beskrivning (Slaper & Hall, 2011) utöver den finansiella 

prestationen även beaktar miljöarbete och socialt ansvar. 

 

Europakommissionens rapport (2001) kom att innebära ett koncept där företagen ska integrera 

socialt och miljömässigt hänsynstagande i sin affärsverksamhet och samverkan med aktieägare på 

frivillig basis. Den strategi för hållbar utveckling som utarbetades förde således med sig en starkare 

samexistens gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor i Europa. Europakommissionen 

(2016) definierar CSR som företags ansvar för deras inverkan på samhället. Kommissionen 

uppmuntrar företag att följa internationella riktlinjer och principer för CSR, och arbetar således 

utifrån en politik som stödjer denna strategi. Strategin inkluderar bl.a. att i större utsträckning 

integrera CSR i utbildning och forskning, att öka belöningar för arbete inom ämnet, att betona 

vikten av nationella såväl som lokala policys för CSR samt att förbättra företags avslöjande kring 

social och miljörelaterad information (ibid.). 

 

Strand et al. (2015) diskuterar socialt ansvar i en skandinavisk kontext och hävdar med stöd av 

tidigare studier att Skandinavien är en global ledare inom CSR. De menar att uttrycket intressenter, 

och följaktligen intressentteorin, har sitt ursprung i Skandinavien. Strand et al. (2015) skiljer vidare 

på olika perspektiv för hur företag bemöter sin omvärld. De menar att de perspektiv som i stor 

utsträckning genomsyrar skandinaviska företags strategier kallas ”utifrån-och-in”-perspektivet, 

vilket innebär att företagen utgår ifrån omvärldens behov och sedan ser till hur företaget bäst kan 

bemöta dessa. Enligt Strand et al. (2015) skapar detta en grund för CSV, d.v.s. ett gemensamt 

värdeskapande för samhällets alla aktörer enligt Porter och Kramers (2011) diskussion ovan. Detta 

kan vidare anses sammanfalla väl med de skandinaviska ländernas höga betyg kring sociala och 

miljömässiga mått då de kan ses som gemensamma värden utifrån omvärldens behov. 

 

Som en naturlig följd av det ökade fokuset kring dels den sociala dimensionen, men framförallt den 

miljömässiga dimensionen, i Europa grundar sig det index för ansvarsfullt företagande som 

Folksam (2016) upprättat på CSR-dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter. Eftersom 

föreliggande studie görs utifrån detta index definieras CSR i enlighet med indexets två dimensioner. 

Definitionen är väl förankrad i den tredimensionella beskrivning som FN under 1970-talet lyfte 

fram, och som senare kom att forma TBL. Marom (2006) gör vidare gällande att CSR inte är någon 

variabel och kan därför inte mätas, vilket Charlo et al. (2015) anser ligger till grund för uppkomsten 



Josefin Boman och Patrik Lindström 
 

 

Sida | 13 
 

av begreppet CSP för studier inom ämnet. En närmre beskrivning av begreppet följer av 

nästkommande delkapitel. 

 

2.2 Corporate Social Performance (CSP) 
CSP är likväl som CSR ett väldigt svårdefinierat begrepp på grund av dess multidimensionella 

konstruktion. Trots att ingen exakt och entydig definition av CSP har fastställts, är begreppet i 

allmänhet accepterat som en bred konstruktion bestående av sociala frågor kring företags relation 

med dess intressenter (Swanson, 1995; Clarkson, 1995; Hillman & Keim, 2001; Mahoney & 

Roberts, 2007). Denna förklaring ger däremot ingen klar definition på begreppet vilket Wood 

(1991) försöker klargöra. Wood menar att begreppet använts flitigt inom akademisk forskning och 

att konstruktionen har sitt ursprung i USA i mitten av 1970-talet. Wood pekar på Wartick och 

Cochrans (se Wood, 1991) definition på CSP som en av de mest framstående: “a business 

organization’s configuration of principles of social responsibility, processes of social 

responsiveness, and policies, programs, and observable outcomes as they relate to the firm’s 

societal relationships” (s. 693). Enligt Wood (1991) kan CSP med andra ord, utifrån denna 

definition, ses som ett företags ställningstagande och agerande inom ramen för socialt ansvar och i 

vilken grad företag använder sig av processer och policys för att hantera deras samhälleliga 

relationer och sociala konsekvenser. 

 

En annan välkänd artikel inom forskningsområdet, som vi nämnde i inledningen till detta kapitel, är 

Carrolls (1979) artikel som även den lyfter fram problematiken med CSP. Carroll försöker med 

hjälp av en konceptuell modell innehållande tre huvudsakliga aspekter klargöra konstruktionen 

kring CSP. Den första aspekten handlar om att grundläggande definiera CSR. Enligt Carroll (1979) 

görs detta lämpligen utifrån de fyra ansvarsområden som vi nämnde i inledningen, och som han 

menar speglar företags ansvarstagande genom tiden. Dessa ansvarsområden är underbyggda i CSRs 

framväxt och som tidigare nämnts är dessa; 

 

1. Ekonomiskt ansvarstagande för dess investerare 

2. Rättsligt ansvarstagande inför lagen 

3. Etiskt ansvartagande gentemot samhället utöver vad som regleras i lag 

4. Diskretionärt eller frivilligt ansvarstagande gentemot samhället utöver de tre tidigare 

nämnda ansvarområdena 
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Den andra aspekten är sedan enligt Carroll (1979) att utifrån företagets specifika kontext försöka 

synliggöra vilka sociala frågor inom dessa fyra ansvarsområden som är relevanta för det enskilda 

företaget. Carroll menar här att exempelvis en bank troligtvis inte upplever samma press angående 

miljömässiga frågor som ett tillverkande företag. Detta kan kopplas till att olika sektorer har olika 

risker inom denna breda konstruktion, vilket är något vi återkommer till senare.  

 

Den tredje och avslutande aspekten behandlar det som brukar kallas social responsivness vilket kan 

förklara företagets eller ledningens filosofi angående själva agerandet rörande socialt 

ansvarstagande och dess sociala frågor. Carroll (1979) förklarar att företags agerande kan sträcka 

sig från ingen respons, d.v.s. att inte göra något, till en proaktiv respons, vilket kan förklaras med att 

företag gör mycket. 

 

2.2.1 Mätning av CSP i tidigare forskning 
På grund av att CSP, som vi tidigare nämnt, är en multidimensionell konstruktion har flera forskare 

lyft fram problemen med att kvantitativt mäta CSP (Waddock & Graves, 1997; Preston & 

O’Bannon, 1997; Mahoney & Roberts, 2007; Charlo et al., 2015). I och med framväxten av diverse 

databaser som exempelvis Kinder, Lydenberg, Domini (KLD)3 databasen i USA har detta enligt 

Waddock och Graves (1997) medfört en ny förbättrad och konsekvent mätning av CSP för 

amerikanska bolag. Denna förbättring kan ses ha sin grund i att KLD databasen utvecklades och 

underhölls av en oberoende aktör som bedömde CSP utifrån en rad dimensioner relaterade till olika 

intressenter (Waddock & Graves, 1997; Nelling & Webb, 2009). Även Mahoney och Roberts 

(2007) förklarar att KLD bedömer flera dimensioner som anses vara viktiga inom CSP och att detta 

görs på över 650 bolag som handlas på den amerikanska börsen. Malik (2015) menar att databaser 

ger forskare en konsekvent mätning av företags CSR-arbete vilket skapar goda förutsättningar för 

att utföra undersökningar inom ämnet.  

 

Mahoney och Roberts (2007) nämner att det även finns en liknande databas i Kanada med namnet 

Canadian Social Investment Database (CSID)4. CSID utvecklades av Michael Jantzi Research 

Associates, Inc. (MJRA) och specialiserar sig på värdering av CSP utifrån åtta dimensioner. Enligt 

Mahoney och Roberts (2007) sträcker sig betygsättningen över 400 börsnoterade bolag på den 

kanadensiska börsen. De åtta dimensionerna är likt KLD relaterade till olika intressenter och utgörs 

                                                 
3 KLD tillhör idag Morgan Stanley Capital International (MSCI) RiskMetrics Group (Network for Business Sustainability, 2016). 
4 CSID är ersatt av Sustainalytics (Okanagan College Library News, 2016) 
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av; samhällsengagemang, mångfald, relationer till anställda, miljö, internationellt, produkt, 

affärsverksamhet och övrigt. Vidare förklarar Mahoney och Roberts att varje dimension betygsätts 

med två betyg, en för styrka och en för svaghet på en skala från noll till två. För varje dimension 

undersöker MJRA flera olika källor, som exempelvis företagens årsrapporter, företagsdokument 

samt bolagens policys och uppförandekod för att bestämma bolagets styrkor och svagheter (ibid.).        

    

I Sverige har FIAF hittat sin väg in i svensk forskning som en användbar mätning på svenska bolags 

redovisade CSR-arbete (se Radgren & Åkerling, 2015; Hagberg et al. 2015). FIAF tar hänsyn till 

två dimensioner inom socialt ansvarstagande, miljö och mänskliga rättigheter, och mäter som vi 

tidigare nämnt alla noterade företag på Stockholmsbörsen utifrån dessa två dimensioner (Folksam, 

2016). Det är utifrån Folksams index som vi definierar samt kvantifierar CSP i vår studie. 

Utförligare information om FIAF och de kriterier som ingår i de två dimensionerna miljö och 

mänskliga rättigheter diskuteras i nästa delkapitel.   

 

2.2.2 Folksams index för ansvarsfullt företagande (FIAF)  
Sedan år 2006 har Folksam givit ut ett index som samlar och betygsätter offentligt redovisat arbete 

inom miljö och mänskliga rättigheter för samtliga företag noterade på Stockholmsbörsen. Indexet 

gavs till en början ut årligen, men har sedan 2009 publicerats vartannat år. Folksam arbetar nu med 

ett nytt, förbättrat index som de har för avsikt att publicera under år 2016 vilket fått till följd att 

inget index gavs ut för år 2015 (Folksam, 2016). Den senaste publikationen avser därför år 2013 

och är följaktligen det index som ligger till grund för denna studie.  

 

Folksam (2013) har en vision om att människor ska känna sig trygga i en hållbar miljö och har 

därför för avsikt att genom sina placeringar aktivt påverka företag för att skapa ett mervärde för 

kunderna. De menar att både enskilda personer och institutioner i allt högre grad präglas av ett 

intresse för miljön och sociala frågor. Syftet med indexet är enligt Folksam (2013) således att skapa 

ett mervärde för sina kunder dels genom att främja företagets vision om en hållbar miljö och dels 

genom att tillhandahålla en överskådlig bild av svenska företags arbete inom miljörelaterade och 

sociala frågor. 

 

Indexet studerar företags förhållningssätt till miljö utifrån miljöledning och miljöprestanda, se figur 

1. Folksam (2013) bedömer sedan miljöledning utifrån miljöpolicy och planer, ledningssystem och 

organisation, extern certifiering, miljöredovisning och leverantörsstyrning. Miljöprestanda ger en 
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bild av hur väl företaget hanterar sin miljöpåverkan utifrån utsläpp av växthusgaser, 

energianvändning och verksamhetsspecifika kriterier (ibid.). 

 

 
Figur 1 Bedömningsgrund dimension miljö (Folksam, 2013) 

 

Mänskliga rättigheter bedöms enligt figur 2 utifrån de olika huvudområdena anställda, samhället 

och leverantörer. I bedömningsgrunden för anställda inkluderar Folksam (2013) hälsa och säkerhet, 

diskriminering, associationsfrihet, arbetstid och löner, barnarbete samt tvångsarbete. Inom området 

samhälle bedöms företaget utifrån verksamhetsrelaterat socialt ansvar och korruption, och inom det 

sista huvudområdet, leverantörer, bedöms företagen utifrån uppförandekod, ledningssystem och 

planer samt redovisning (ibid.). 

 

 
Figur 2 Bedömningsgrund dimension mänskliga rättigheter (Folksam, 2013) 
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De företag som ingår i indexet kategoriseras i tio sektorer utifrån Standard & Poors Global Industry 

Classification Standard (GICS)5. Folksam delar vidare in företagen i branscher utifrån sektorerna, 

vilka vi inte kommer att ta hänsyn till i denna studie utan förhåller oss fortsättningsvis till de tio 

sektorerna. Indelningen ligger till grund för ett antal specifika analyser för respektive sektor. 

Analyserna syftar enligt Folksam (2013) till att ge ett mått på hur viktiga frågor kring miljö och 

mänskliga rättigheter är inom respektive sektor, utifrån om sektorn anses ligga i en låg, mellan eller 

hög riskklass inom respektive CSR-dimension. Folksam (2013) menar vidare att företag som är 

verksamma i en högrisksektor generellt förväntas uppvisa ett högre CSP-betyg än företag som 

verkar i en sektor av låg risk. 

 

Den miljörelaterade sektorsrisken grundas i en uppfattning av hur ofta företag inom sektorn kan 

knytas till avvikelser från de principer och riktlinjer som Global Compact6 och OECD7 

tillhandahåller. Företag som karaktäriseras av fysisk aktivitet löper generellt en högre miljörelaterad 

risk än företag som arbetar med tjänsteprodukter. Detta tydliggörs då sektorer som material och 

kraftförsörjning har en hög miljörisk, medan sektorer som finans och IT har medel till låg miljörisk. 

Den sektorsrisk som istället knyts till mänskliga rättigheter baseras på avvikelser för internationella 

normer inom ämnet, där energi och material är två exempel på sektorer med hög risk och finans och 

IT i likhet med miljörisk anses ha medel till låg risk. 

 

2.3 Mätning av finansiell prestation i tidigare forskning  

Ett företags finansiella prestation kan mätas på flera sätt. Måtten som använts delas in i två 

huvudsakliga kategorier, där vissa är marknadsmässiga och andra redovisningsmässiga. Mått som 

baseras på redovisningsmässiga grunder är vanligt i mätningar av företags finansiella prestation 

(Waddock & Graves, 1997; Griffin & Mahon, 1997; Barnett & Salomon, 2012). Griffin och Mahon 

(1997) menar att det uppstår svårigheter med tidigare forskning då finansiell prestation mätts utifrån 

multipla dimensioner och således utifrån olika mått. De mäter i sin studie finansiell prestation 

utifrån vad de hävdar är fem av de mest centrala redovisningsmässiga måtten; ROE, ROA, totala 

tillgångar, tillgångars ålder och ROE mätt över en fem-årsperiod. De anser vidare att eftersom 

                                                 
5 Global Industry Classification Standard (GICS) är en global klassificering till förmån för samtliga aktörer som inkluderas i 
investeringsprocessen, däribland förvaltare, mäklare, konsulter, forskningsgrupper och börser. Syftet är att erbjuda ett effektivt 
investeringsverktyg genom att fånga bredden, djupet och utvecklingen av industrisektorer (MSCI, 2016). 
6 Global Compact är en organisation som tillhandahåller universella principer för hållbarhet samt vidtar åtgärder för att stödja FN:s 
mål. Principerna rör områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption (United Nations Global Compact, 2016). 
7 OECD är en organisation som hjälper regeringen att främja välstånd och bekämpa fattigdom genom finansiell stabilitet. De bidrar 
till att miljökonsekvenser av ekonomisk och social utveckling beaktas (OECD, 2016). 
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begreppen CSP och finansiell prestation har använts brett och utifrån olika definitioner blir det svårt 

att sätta studier i relation till varandra, vilket i sin tur får en negativ verkan på studiernas validitet 

och reliabilitet. Griffin och Mahon (1997) uppmanar till vidare forskning av dessa mått där fokus 

riktas endast på ett fåtal nyckeltal inom ämnena CSP och finansiell prestation, för att öka den 

interna validiteten. 

 

Även Charlo et al. (2015) hävdar med stöd av tidigare forskning att redovisningsmässiga mått är 

bättre indikatorer vad det gäller socialt ansvar än vad marknadsmässiga mått är. McGuire, Sundgren 

och Schneeweis (1988) använder flera mått från de båda kategorierna i sin undersökning av 

relationen mellan socialt ansvar och finansiell prestation. De hävdar att redovisningsmässiga mått 

förvisso endast baseras på historiska aspekter och att de grunder som studien baseras på kan vara 

präglade av partiskhet, vilket kan tolkas som kritik mot kategorin. Vidare menar de dock att 

redovisningsmässiga mått, i synnerhet ROA, har ett högre förklaringsvärde än marknadsmässiga 

mått och att de visat sig vara en bättre typ av mått för att förutsäga socialt ansvar. Om uppfattningar 

om socialt ansvar är företagsspecifikt så menar de vidare att redovisningsmässiga mått är mer 

känsliga för åtgärder än vad marknadsmässiga mått är, och således ett lämpligare mått. McGuire et 

al. (1988) gör gällande att historiska prestationer, d.v.s. redovisningsmässiga mått, bättre förutsäger 

socialt ansvar än efterföljande prestationer i form av marknadsmässiga mått. Vidare pekar de på 

vikten av att i undersökningen ta hänsyn till variabler som risk och sektor. 

 

Med stöd av denna diskussion, där redovisningsmässiga mått anses vara vanliga typer av mått för 

finansiell prestation och bra indikatorer på företags finansiella prestation, finner vi denna typ av 

mått lämplig för vår studie. I studien kommer finansiell prestation mätas utifrån de 

redovisningsmässiga måtten ROA och ROE, vilka kommer presenteras närmre i arbetets 

metodkapitel. 

 

2.4 Relationen mellan CSP och Finansiell Prestation  
Relationen mellan CSP och finansiell prestation har intresserat forskare i flera årtionden men utan 

att ge några entydiga resultat (McWilliams & Siegel, 2001; Marom, 2006; Mahoney & Roberts, 

2007; Makni et al., 2009; Charlo et al., 2015). Studier har visat på en positiv relation (Waddock & 

Graves, 1997; Preston & O’Bannon, 1997; Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015), neutral 

relation (Ullman, 1985) och negativ relation (Hillman & Keim, 2001) vilka samtliga har förklarats 

med olika teorier och perspektiv. Både Waddock och Graves (1997) och Preston och O’Bannon 



Josefin Boman och Patrik Lindström 
 

 

Sida | 19 
 

(1997) lyfter fram intressentteorin som en förklaring till en positiv relation och det neoklassiska 

synsättet som en förklaring till en negativ relation. McWilliams och Siegel (2001) argumenterar 

däremot för en neutral relation då företagsledningen utifrån utbud och efterfrågan kan välja 

optimala nivåer angående investeringar i CSR-främjande aktiviteter. Dessa tre synsätt kommer att 

förklaras närmre under delkapitel 2.4.1; 2.4.2 och 2.4.3. 

 

Orsakerna till de motsägelsefulla resultaten är många och vissa forskare menar att de kan bero på 

det vi nämnde i delkapitel 2.2.1, d.v.s. svårigheten att mäta CSP (Waddock & Graves, 1997; 

Mahoney & Roberts, 2007), medan andra pekar på bl.a. bristfälliga definitioner (McWilliams et al., 

2006) och användandet av olika teorier och metoder (Charlo et al., 2015). Trots att de empiriska 

resultaten angående relationen mellan CSP och finansiell prestation fortfarande är motsägelsefulla 

har de flesta studier funnit en positiv relation. Denna positiva tendens är något som styrks av ett 

antal meta-analyser (Orlitzky et al., 2003; Margolis, Elfenbein & Walsh, 2009)     

 

Framväxten av olika databaser har inte enbart möjliggjort en mer förbättrad och konsekvent 

mätning av CSP utan har även medfört att de individuella dimensionerna inom CSP kan studeras 

(Mahoney & Roberts, 2007). Ett antal forskare (Mahoney & Roberts, 2007; Makni et al., 2009; 

Nelling & Webb, 2009) har därför studerat enskilda dimensioner inom CSP och deras samband med 

företags finansiella prestation. Både Mahoney och Roberts (2007) och Makni et al. (2009) använde 

CSID databasen i sina studier och undersökte ett flertal av de dimensioner som CSID mäter CSP 

utifrån. Båda studierna fann signifikanta relationer mellan den miljömässiga dimensionen inom CSP 

och kanadensiska börsnoterade företags finansiella prestation. Nelling och Webb (2009) som i sin 

studie använde sig av KLD databasen fann däremot inget signifikant samband med den 

miljömässiga dimensionen och finansiell prestation. Däremot fann de signifikanta relationer mellan 

finansiell prestation i form av ett marknadsbaserat mått och CSP-dimensionen medarbetarrelationer. 

                     

2.4.1 Intressentteori  
Enligt McWilliams och Siegel (2001) har intressentteorin vuxit fram som det dominerande 

paradigmet inom CSR vilket stödjer en positiv relation mellan CSP och finansiell prestation. En 

intressentgrupp kan förklaras med hjälp av Freeman (1984, se Marom, 2006) som en grupp som 

“kan påverka eller påverkas av genomförandet av organisationens mål” (s. 192). Marom (2006) 

menar att intressentgrupperna både kan påverkas positivt såväl som negativt av organisationens 

aktioner vilket kompliceras i och med att organisationer oftast har att göra med en mängd olika 
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intressenter med olika krav (McWilliams & Siegel, 2001). Malik (2015) synliggör i form av en 

figur (se figur 3) ett företags olika intressenter och kopplar ett antal värdeskapande funktioner av 

CSR till dessa intressenter. 

 
Figur 3 Värdeskapande funktioner av CSR utifrån företagets intressenter (Malik, 2015) 

      

Genom att uppnå de olika intressenternas implicita krav kan företaget skapa värde genom de 

fördelaktigheter detta för med sig, vilket i sin tur enligt intressentteorin får en positiv inverkan på 

deras finansiella prestation (Makni et al., 2009; Malik, 2015). Exempel på detta, som vi kan se i 

figur 3 ovan, kan enligt Malik (2015) vara att reducera informationsasymmetri till investerare vilket 

kan leda till reducerad risk som i sin tur sänker företagets kapitalkostnad. Ett annat exempel kan 

vara att uppfylla kunders önskemål genom att producera varor med CSR-attribut vilket leder till 

kundlojalitet och högre försäljningsintäkter (ibid.). Inom forskningen har denna relation kommit att 

kallas för the virtuous circle där goda sociala prestationer uppfyller de olika intressenternas behov 

vilka förutspås leda till starka finansiella prestationer i något som kan liknas med en god spiral 

(Nelling & Webb, 2009). 

 

Relationen kan även förklaras genom Waddock och Graves (1997) som menar att det finns en 

“spänning” mellan företags explicita kostnader och deras implicita kostnader. Enligt Waddock och 

Graves (1997) är explicita kostnader exempelvis betalningar till företagets obligationsägare medan 

implicita kostnader är sådana kostnader som berör andra intressenter. Detta kan exempelvis vara 

kostnader för produktkvalitet eller miljömässiga kostnader som kan kopplas till företagets 

intressentgrupp kunder respektive reglerande organ. Teorins antagande förutspår att företag som 

försöker att sänka sina implicita kostnader genom socialt oansvarsfulla aktioner istället kommer 
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bemötas av högre explicita kostnader, och vice versa. Detta synsätt föranleder således en positiv 

relation mellan CSP och finansiell prestation (Waddock & Graves, 1997).  

 

Enligt intressentteorin kan med andra ord företagens CSR-arbete ses som en värdeskapande strategi, 

där kopplingar kan göras till Porter och Kramers (2011) diskussion om CSV som vi nämnde i 

inledningen av detta kapitel. Porter och Kramer menar att det gemensamma värdeskapande som kan 

skapas genom CSV, där företags ekonomiska värdeskapande ses ha en relation med deras 

samhällsnytta, är den rätta vägen för företag att gå i framtiden. För att återskapa den legitimitet som 

gått förlorad genom de flertaliga företagsskandaler, som exempelvis de som togs upp i inledningen, 

krävs att företagen har en mer långsiktig horisont och tar hänsyn till samhällets intresse i stort 

(ibid.). Detta kommer enligt Porter och Kramer (2011) inte enbart främja samhällets alla aktörer 

utan även det enskilda företaget.  

 

2.4.2 McWilliams och Siegels utbud och efterfrågan teori 
En neutral relation mellan CSP och finansiell prestation motiveras med att företag och samhällen 

agerar inom en så pass komplex miljö att en enkel och direkt relation mellan CSP och finansiell 

prestation inte existerar (Waddock & Graves, 1997). Detta är även något Ullman (1985)  resonerat 

kring då han menar att det förekommer många mellanliggande variabler mellan social och finansiell 

prestation att det inte finns någon anledning att förvänta sig någon relation alls. 

 

McWilliams och Siegel (2001) är ett exempel på senare tids forskning som ställt sig bakom 

liknande resonemang om en neutral relation. De utgår ifrån teorin om företaget som vilar på 

grundantagandet att ledningen för publika företag försöker att maximera vinster (Jensen, 1988). 

Utifrån denna teori presenterar McWilliam och Siegel (2001) i sin artikel en modell där CSR ses 

som en investering vilket innebär från företags perspektiv att det styrs av utbud och efterfrågan. 

Efterfrågan av CSR uppkommer enligt dem från olika intressenter, exempelvis värdesätter 

konsumenter varor med CSR-attribut som är fria från bekämpningsmedel och ej djurtestade 

ingredienser, anställda är intresserade av säkerhet och bra arbetsrelationer medan regeringar 

uppmuntrar till proaktiva miljömässiga aktiviteter. För att möta denna efterfrågan kommer i sin tur 

företaget enligt McWilliams och Siegel (2001) att bli tvungna att avsätta ytterligare resurser på 

grund av att mer kapital kommer att krävas för att generera dessa CSR-egenskaper. Exempelvis om 

ett företag skulle minska föroreningar utöver de legala krav som finns kommer detta innebära att 

kompletterande utrustning måste köpas in vilket medför högre kapitalkostnader. Ett annat exempel 
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kan vara att köpa mer närproducerade råvaror vilket vanligtvis är dyrare än att importera från andra 

länder (ibid.). Med andra ord kommer utbudet av CSR öka kostnaderna för de företag som 

investerar i CSR.  

 

Sammanfattningsvis menar McWilliams och Siegel (2001) att företagsledningen ska betrakta CSR 

på samma sätt som alla andra investeringsbeslut. För att maximera vinsten ska företag erbjuda exakt 

den nivå av CSR (från ökad efterfrågan) där ökade intäkter är lika med de högre kostnaderna (för 

användning av resurser för att tillhandahålla CSR).  Med hjälp av en kostnads- och intäktsanalys 

kan företagsledningen komma fram till denna optimala nivå av investeringar i CSR. McWilliams 

och Siegels (2001) ramverk utifrån utbud och efterfrågan indikerar en neutral relation mellan CSP 

och finansiell prestation eftersom företag som investerar i CSR kommer möta högre kostnader men 

samtidigt ökade intäkter. Däremot kommer företag som inte investerar i CSR ha lägre kostnader 

men även ha lägre intäkter vilket avslutningsvis medför att de båda företagen i exemplet kommer 

vara lika lönsamma.  

 

2.4.3 Neoklassisk syn  
Neoklassiska ekonomer argumenterar för en negativ relation mellan CSP och finansiell prestation 

(Waddock & Graves, 1997; Preston & O’Bannon, 1997; Mahoney & Roberts, 2007). Waddock och 

Graves (1997) förklarar att sympatisörer för en negativ relation menar att företags engagemang i 

CSR-aktiviteter leder till ökade kostnader som annars skulle undvikas eller bäras av andra. Ett 

tydligt exempel på en sådan typ av åtgärd menar Waddock och Graves (1997) är om ett företag 

investerar i utrustning för att förminska föroreningar medan andra låter bli. Dessa ökade kostnader 

minskar i sin tur företagens vinst och aktieägarvärdet (Mahoney & Roberts, 2007). 

 

Detta synsätt kan kopplas till Carrolls (1979) första aspekt inom CSRs definition, som vi 

diskuterade i delkapitel 2.1, att företags sociala ansvarstagande bör enbart utgå från ett ekonomiskt 

ansvarstagande. En framstående neoklassisk ekonom som tidigare kommit till tals i diskussionen 

kring definitionen av CSR är Milton Friedman, som menar att det endast är människor som har ett 

ansvar och således inte företag. Friedman (1970) hävdar därför att socialt ansvar bör falla på de 

individuella människorna inom de olika intressentgrupperna, såsom aktieägare, kunder och 

anställda, att själva spendera sina egna pengar på specifika aktiviteter som de anser vara socialt 

ansvarsfulla. Fortsättningsvis menar Friedman (1970) att företagsledarens enda uppgift är att skapa 

vinster och ska således inte ägna tid åt att försöka ta reda på vilka CSR-aktiviteter som det ska 
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investeras i och som ligger i linje med de olika intressentgruppernas preferenser. Även om 

företagsledaren vill det eller inte ställer sig Friedman (1970) frågan “kan han komma undan med att 

spendera sina aktieägares, kunders och anställdas pengar? Kommer inte aktieägarna att sparka 

honom?” (s. 3).   

 

Ett välkänt namn i Sverige som har en liknande syn på företags sociala ansvarstagande är 

investmentbolaget Öresunds ordförande (tidigare VD) Mats Qviberg. I en hett debatterad artikel i 

Svenska Dagbladet skrev Qviberg (2006) att “om företagarna i stället koncentrerar sig på det de 

gör bäst så gör de oss alla rikare. Och det kommer gynna de svagaste i samhället - det har det 

alltid gjort”. Artikeln riktar stark kritik mot CSR och dess anhängare där klara paralleller kan dras 

till det neoklassiska perspektivet.  

 

Sammanfattningsvis utgörs denna neoklassiska syn av att företagens huvudsakliga syfte är att 

generera vinst till sina aktieägare vilket skapas genom att producera varor som konsumenter vill ha 

(Friedman, 1970). Detta menar Porter och Kramer (2011) utgör vad neoklassiska ekonomer menar 

är ett socialt ansvarstagande, då vinsten i sin tur skapar förutsättningar för sysselsättning, löner, 

investeringar, inköp och skatt. CSR-aktiviteter innebär enbart kostnader för företag och genererar 

mindre värde till den, enligt den neoklassiska synen, viktigaste intressentgruppen aktieägarna. 

Genom att CSR enbart ses som en kostnad antas det som sagt finnas en negativ relation mellan CSP 

och företagens finansiella prestation.  

 

2.4.4 Inverkande faktorer 
För att på ett bättre sätt undersöka relationen mellan de två variablerna, CSP och finansiell 

prestation, är det viktigt att ta hänsyn till externa faktorer som kan moderera denna relation. Flera 

forskare (Ullman, 1985; Waddock & Graves, 1997; McWilliams & Siegel, 2001; Mahoney & 

Roberts, 2007; Makni et al., 2009; Pätäri, Arminen, Tuppura & Jantunen, 2014) har lyft fram olika 

externa faktorer som kan påverka både CSP och den finansiella prestationen vilket gör det viktigt 

att ta dessa faktorer i beaktande. Storleken på bolaget är exempel på en sådan faktor och Waddock 

och Graves (1997) menar att det finns bevis för att mindre företag uppvisar ett beteende med mindre 

socialt ansvarstagande än större företag. Burke, Logsdon, Mitchell, Reiner och Vogel (1986) pekar 

på att detta kan ha att göra med att när bolag växer och mognar drar de till sig mer extern 

uppmärksamhet i form av olika intressenter. Detta kan enligt Burke et al. (1986) innebära att de 

måste bemöta dessa intressenters behov på ett mer tillmötesgående sätt. Detta är något som även 
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Roberts (1992) är inne på och menar att större företag är mer utsatta för granskning av allmänheten 

och andra intressentgrupper.    

 

Andra faktorer som har diskuterats flitigt i tidigare forskning och som anses ha en påverkan är dels 

bolagets specifika risk. Roberts (1992) menar att företag som har en stabil intäktsmodell och 

därmed mindre risk investerar följaktligen mer i socialt ansvarsfulla aktiviteter. Vilken sektor 

bolaget tillhör har även det visat sig ha en påverkan på både CSP och finansiell prestation. 

Waddock och Graves (1997) förklarar att tidigare studier har visat på klara skillnader i prestation 

mellan olika sektorer. Som tidigare nämnts uppmärksammar även Folksam (2013) detta då de för en 

diskussion kring olika riskklasser i olika sektorer i FIAF. Övriga faktorer som har lyfts fram som 

kan ses ha en inverkan på CSP och finansiell prestation är bl.a. investeringar i forskning och 

utveckling (FoU) samt marknadsföring (McWilliams & Siegel, 2001).   

 

I linje med tidigare forskning (bl.a. Waddock & Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007; Makni et 

al., 2009) har vi valt att ta hänsyn till bolagets storlek, risk och sektortillhörighet som 

operationaliseras som kontrollvariabler i vår statistiska analys. I enlighet med samtliga dessa studier 

har totala tillgångar valts som en proxy för storlek, nyckeltalet långfristiga skulder/totala tillgångar 

representerar bolagets risk samt har sektortillhörigheten tagits i beaktande. Definitionen på dessa tre 

kontrollvariabler och hur de behandlas i den statistiska analysen kommer att diskuteras mer i 

studiens metodkapitel. 

 

2.5 Sammanfattning och hypotesuppställning 
Studier som undersökt relationen mellan CSP och finansiell prestation har som nämnts hävdat både 

en positiv relation (Waddock & Graves, 1997; Preston & O’Bannon, 1997; Martínez-Ferrero & 

Frías-Aceituno, 2015), en neutral relation (Ullman, 1985) och en negativ relation (Hillman & Keim, 

2001). Däremot menar Makni et al. (2009) att majoriteten av studierna har funnit en positiv relation 

mellan CSP och finansiell prestation vilket även delas av ett antal meta-analyser (bl.a. Orlitzky et 

al., 2003; Margolis et al., 2009). Då studien utgår ifrån en svensk kontext där tidigare diskussion 

framhävt en stark koppling till intressentteorin, vilket stödjer en positiv relation, formuleras studiens 

första hypotes enligt följande:  

 

H1: Företags totala CSP-poäng och finansiella prestation har en positiv relation. 
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I och med att senare tids forskning inte enbart har undersökt en total CSP-poäng utan även har 

undersökt de individuella dimensionerna inom CSP (se bl.a. Mahoney & Roberts, 2007; Makni et 

al., 2009; Nelling & Webb, 2009), finner vi det intressant att göra detsamma. Den ökade 

uppmärksamheten kring ämnet i Europa genom bl.a. den europeiska ram för CSR som formades i 

början av 2000-talet, med tydligt fokus på socialt och miljömässigt ansvar, motiverar en 

undersökning av relationen utifrån dessa separata dimensioner. Det index som Folksam tagit fram 

utifrån den ökade uppmärksamheten, och följaktligen även utifrån det nämnda ramverket, ger stöd 

åt en undersökning utifrån de två dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter som indexet 

bygger på. I likhet med studiens första hypotes formuleras hypotes två och hypotes tre med en 

underbyggd positiv relation mellan de två dimensionerna inom CSP och finansiell prestation:   

 

H2: Företags CSP-poäng för dimensionen miljö och finansiella prestation har en positiv 
relation. 
 

H3: Företags CSP-poäng för dimensionen mänskliga rättigheter och finansiella prestation 

har en positiv relation. 

 

I figur 4 nedan kan vi se en konceptuell modell över hur vår studies frågeställning kommer 

besvaras. Med hjälp av de tre hypoteserna som deducerats från tidigare kunskap som lyfts fram i 

detta kapitel kommer vi undersöka vilken relation CSP har med företagens finansiella prestation. 

Den finansiella prestationen mäts i denna studie med de två redovisningsmässiga nyckeltalen ROA 

och ROE. För att isolera relationen mellan CSP och finansiell prestation lyfts de tre 

kontrollvariablerna, storlek, risk och sektor, in i de statistiska analyserna. Den positiva relationen är 

skriven i fetstil då våra hypoteser är underbyggda i tidigare forskningsresultat där majoriteten visat 

på en positiv relation. I nästa kapitel kommer vi förklara vilka metoder vi utgått i från och hur vi 

operationaliserat de olika variablerna för att statistiskt testa denna relation.   
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Figur 4 Konceptuell modell med inspiration från Makni et al. (2009) 
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3. Metod 
 

Detta kapitel presenterar den vetenskapsfilosofi som legat till grund för studien och följaktligen den 
forskningsansats som studien antagit. Efter detta redogörs för studiens empiriska metod som 

innefattar urval och metod för insamling av data, vilket följs av en presentation av studiens metoder 
för att analysera data. Slutligen diskuteras de kvalitetskriterier som tagits i beaktande samt kritik 

som riktats mot de metoder som använts.
 

 
3.1 Metodologi 
Forskningsprocessen kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) illustreras som en lök (se 

figur 5) där de två första lagren lägger grunden till den forskningsstrategi och de metoder forskaren 

väljer. De två första lagren avspeglar vårt forskningsfilosofiska val och den forskningsansats som 

vår studie har utgått ifrån. Nästa tre lager kan enligt Saunders et al. (2009) sägas fokusera på 

forskningens design vilket kan likställas med den generella plan vi arbetat med för att besvara vår 

frågeställning. Dessa tre lager är forskningsstrategi, forskningsmetod och det tidsperspektiv studien 

antagit. Efter att alla lager skalats av återstår lökens kärna som symboliserar detaljer kring studiens 

empiriska metoder i form av datainsamling och analys av insamlad data. Vi kommer i detta kapitel 

att redogöra för var och en av forskningsprocessens samtliga delar och presentera de olika val vi har 

gjort. 

 

 
Figur 5 Forskningsprocess med inspiration från Saunders et al. (2009) 
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3.1.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats 
Utifrån studiens syfte att undersöka om en relation föreligger mellan företags CSP och finansiella 

prestation har vi valt att utgå ifrån den positivistiska forskningsfilosofin. Valet av forskningsfilosofi 

har haft stor påverkan på utförandet av vår studie då valet haft en direkt inverkan på valet av 

forskningsansats, forskningsstrategi och de metoder som har använts. Utifrån syftet med studien och 

vetenskapsfilosofins inverkan på forskningsprocessen ansåg vi att den positivistiska 

forskningsfilosofin var att föredra. Anledningen är att vi förhållit oss objektiva och värderingsfria 

mot det valda problemområdets empiri och till så stor del som möjligt åsidosatt subjektivitet. 

Objektiviteten och det värderingsfria förhållningssättet är viktiga komponenter i den positivistiska 

forskningsfilosofin som har sitt ursprung från naturvetenskapen (Saunders et al., 2009; Bryman & 

Bell, 2013). Positivisterna menar att sociala entiteter existerar frånskilt från de sociala aktörer som 

agerar inom denna verklighet. Detta kan sättas i relation till konstruktionism, som är en viktig 

komponent i positivismens motpol interpretativism, där de istället menar att de sociala aktörerna 

kontinuerligt är med och skapar sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2013).          

 

Valet av en positivistisk utgångspunkt, med en objektiv syn på verkligheten, gav oss ett ramverk för 

de viktiga val som gjorts gällande studiens tillvägagångsätt. Den objektivitet som grundar sig i 

positivismens ontologiska perspektiv föranleder vissa krav på synen på kunskap och hur denna 

kunskap skapas, d.v.s. epistemologi (Saunders et al., 2009; Bryman & Bell, 2013). I vår studie har 

vi därför valt att utgå ifrån observerbar empirisk fakta och lagt så lite värdering som möjligt i dessa 

fakta. Utifrån tidigare kunskap och teori har vi sedan deducerat hypoteser som med hjälp av 

statistiska tester prövat vår ovannämnda insamlade empiri. Denna ansats överensstämmer väl med 

den deduktiva ansatsen som Saunders et al. (2009) menar är den vanligaste forskningsansatsen inom 

naturvetenskaplig forskning. Då vi även har deducerat hypoteser med hjälp av tidigare kunskap kan 

ansatsen mer precist förklaras som en hypotetiskt-deduktiv ansats, vilket enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är vanligt inom den deduktiva forskningen. Inom valt problemområde finns rikligt 

med tidigare forskning och flera vedertagna teorier vilket är vanligt i hypotesprövande 

undersökningar (ibid.) vilket gör oss komfortabla med detta val. 

 

Sammanfattningsvis har vi i vår studie utgått från ett positivistiskt synsätt gällande 

forskningsfilosofi och forskningsansats där vi mer specifikt har valt en hypotetiskt-deduktiv ansats. 

Dessa val har påverkat vår forskningsprocess och val av strategi och metoder, vilka kommer att 

förklaras utförligare i efterföljande delkapitel. 
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3.1.2 Forskningsstrategi 
Studien har syftat till att med hjälp av insamlad sekundärdata undersöka om det föreligger en 

relation mellan företags redovisade CSR-arbete och finansiella prestation. Den insamlade datan har 

sedan vidare analyserats i ett statistikprogram för att bli till användbar information. Detta innebär 

enligt Bryman och Bell (2013) att den forskningsstrategi som präglat studien är kvantitativ 

forskning. Saunders et al. (2009) skiljer instämmande kvantitativ data från kvalitativ data genom att 

den måste bearbetas och analyseras med hjälp av statistik och diagram för att omvandlas till 

information, då den i obehandlad form inte är brukbar. 

 

Positivismen har som nämnts varit den forskningsfilosofi som legat till grund för denna studie. 

Bryman och Bell (2013) gör gällande att naturvetenskapliga modellers normer och tekniker är 

införlivande i kvantitativ forskning, i synnerhet vad det gäller positivismen, vilket sammanfaller väl 

med vårt antagande gällande studiens kvantitativa prägel. Att studien som nämnts även antagit en 

deduktiv forskningsansats styrker den kvantitativa formen då kvantitativ forskning enligt Bryman 

och Bell (2013) förhåller sig till teori och praktisk forskning genom ett deduktivt synsätt med 

utgångspunkt i teoriprövning. 

 

Studien har med hjälp av ställda hypoteser undersökt om det föreligger en relation mellan företags 

redovisade CSR-arbete och finansiella prestation. Hypotesprövande forskning är enligt Olsson och 

Sörensen (2007) studier av kvantitativ karaktär, där antaganden härleds från teorin till förhållanden i 

verkligheten. Denna typ av forskning ingår enligt Bryman och Bell (2013) och Olsson och Sörensen 

(2007) som en del i den valda deduktiva forskningsansatsen som redogjorts för ovan. 

 

3.1.3 Forskningsmetod 
I denna studie har sekundärdata uteslutande använts, vilket gjort att all data som använts har samlats 

in av någon annan vid tidigare tillfälle, i annat syfte än att tillfredsställa denna studie. De 

datainsamlingsmetoder som Saunders et al. (2009) behandlar var således inte aktuella i vår studie 

eftersom de endast ger stöd åt insamling av primärdata genom exempelvis enkäter, intervjuer eller 

observationer. Saunders et al. (2009) definierar, i liknelse med vår data, sekundärdata som data som 

samlats in av någon annan än forskaren och Bryman och Bell (2013) ger belägg för vår definition 

då de påstår att datan med stor sannolikhet har samlats in med ett annat syfte än forskarens. De 

benämner vidare denna metod för datainsamling som sekundäranalys. 
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Att som i denna studie endast använda en metod för att samla in och analysera sin data innebär 

enligt Saunders et al. (2009) att anta en forskningsmetod som kallas mono method. De menar vidare 

att forskningsmetoden styr vilken teknik som används för datainsamling samt vilka 

tillvägagångssätt som antas i studiens analys, med utgångspunkt i antagandet kring huruvida studien 

är av kvalitativt eller kvantitativt slag. Föreliggande studie har endast utfört en sekundäranalys med 

hänsyn tagit till fler variabler som alla analyserats i en lämpad regression. Både Saunders et al. 

(2009) och Bryman och Bell (2013) nämner att det är vanligt att primär- och sekundärdata används 

parallellt. I de fall då det används fler än en metod för insamling och analys av data, tillämpas enligt 

Saunders et al. (2009) en forskningsmetod som kallas multiple methods. 

 

3.1.4 Tidsperspektiv 
Denna studie har undersökt om det föreligger någon relation mellan företags CSR-arbete och 

finansiella prestation utifrån ett specifikt år, vilket sammanfaller väl med Saunders et al. (2009) 

beskrivning av en tvärsnittsstudie. De gör gällande att studier som undersöker händelser vid en 

given tidpunkt benämns tvärsnittsstudier och beskriver vanligtvis hur faktorer inom en organisation 

är relaterade till varandra. Denna studie har undersökt samtliga svenska börsnoterade företag för det 

aktuella året, med undantag för bortfall, vilket föranlett en undersökning på 211 företag. Bryman 

och Bell (2013) förhåller sig till studiers tidsperspektiv genom vilken forskningsdesign som präglar 

studien och menar att tvärsnittsdesign kännetecknas av att data samlas in för ett flertal fall vid en 

viss tidpunkt. De tar vidare upp analys av offentlig statistik som en vanlig form av studier av 

tvärsnittsdesign, vilket sammanfaller med föreliggande studie. I denna undersökning har finansiell 

prestation mätts genom ROA och ROE samt CSR-arbete dels utifrån ett samlat mått, men även 

utifrån de två dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter. Detta i enlighet med den koppling till 

minst två variabler som Bryman och Bell (2013) menar krävs för att en tvärsnittsstudie ska 

upptäcka sambandsmönster. 

 

3.2 Empirisk metod 
Under de tre rubrikerna forskningsstrategi, forskningsmetod och tidsperspektiv har vi gjort en 

introduktion till hur de empiriska metoderna gett sig uttryck i denna studie. I denna del kommer vi 

fördjupa oss i dessa empiriska metoder och på ett mer praktiskt plan förklara hur data samlats in, 

varifrån den samlats in samt vilka analysmetoder som använts för att testa denna empiriska data. I 

efterkommande delkapitel kommer följande delar behandlas: hur vi har utfört datainsamlingen, hur 
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urvalet gjorts, operationalisering av studiens viktiga begrepp och en redogörelse för vilka 

analysmetoder som använts i studien.  

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 
Vi har, som tidigare nämnts, i denna studie uteslutande använt oss av sekundärdata av en kvantitativ 

karaktär. Anledningen till valet är att vi ansåg att metoden gav oss en bra möjlighet att utifrån 

studiens tidsram uppfylla dess syfte, samt att den enligt Bryman och Bell (2013) passar väl in i den 

tvärsnittsdesign som valts. Som vi även har redogjort för i teorikapitlet är denna 

datainsamlingsmetod väl förankrad i tidigare forskning (se bl.a. Griffin & Mahon, 1997; Mahoney 

& Roberts, 2007; Makni et al., 2009). Genom att urvalet innefattar 211 företag gav denna metod oss 

på ett snabbt sätt tillgång till all information gällande studiens viktiga begrepp som var anknutna till 

dessa företag. Detta resonemang är i enlighet med Bryman och Bell (2013) som menar att det sällan 

är möjligt för en student att själv samla in en sådan omfattande data och att studenten inte har de 

resurser som krävs för att genomföra en så omfattande undersökning. Detta är något som delas av 

Saunders et al. (2009) som menar att datainsamlingsmetoden möjliggör besparing av både tid och 

pengar.  

 

Vår insamling av data har dels skett från FIAF för året 2013 som tillhandahållits av 

försäkringsbolaget Folksam (2013). Vi har även samlat in data genom de studerade bolagens 

årsredovisningar för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningarna har dels tagits fram med hjälp av 

databasen Retriever8 som tillhandahållits av Högskolan i Gävle. I de fall där vi ansett det varit 

besvärligt att få tag på årsredovisningen via Retriever har vi i stället tagit hjälp av bolagens Investor 

Relations (IR) sidor som nåtts via hemsidan för respektive bolag.  

 

Ett flertal av bolagen i vårt urval har en annan redovisningsvaluta än SEK vilket fått konsekvenser 

för kontrollvariabeln för storlek, d.v.s. totala tillgångar, vilken därför tvingats valutakonverteras. 

Valutakurser har tagits fram med hjälp av Riksbanken (2016) och datum närmast balansdagen har 

använts vid konverteringen. Detta har inneburit att valutakurser från den 30 december år 2013 har 

använts. Samtliga bolag med annan redovisningsvaluta än SEK samt valutakurser per den 30 

december år 2013 för de olika berörda valutorna presenteras i bilaga 1.      

 

                                                 
8 Retriever är en leverantör av mediebevakning, medieanalys, företagsinformation och ett verktyg för redaktionell research. 
Databasen tillhandahåller information från tidningar, magasin, radio, tv, web och sociala medier (Retriever, 2016). 
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I och med att vår data har samlats in via FIAF samt årsredovisningar anser vi att det stämmer väl 

överens med vad Bryman och Bell (2013) samt Saunders et al. (2009) benämner som sekundärdata 

då dels informationen har samlats in av någon annan och att deras syfte inte har varit detsamma som 

med syftet i denna studie. 

 

3.2.2 Studiens population 
I och med att vårt mål är att kunna generalisera studiens resultat, vilket går i linje med Bryman och 

Bells (2013) diskussion om den kvantitativa strategin, har vår ambition varit att kunna utföra 

studien på så stor del av studiens tänkta population som möjligt. Generalisering kan förklaras med 

hur väl det resultat studien ger kan generaliseras till andra grupper som inte varit aktuella i den 

specifika undersökningen (Olsson & Sörensen, 2011; Bryman & Bell, 2013). Populationen i vår 

studie har definierats som det totala antalet bolag som Folksam (2013) valt att analysera i sitt index 

(FIAF), vilket utgör alla bolag som var börsnoterade på Stockholmbörsens Large-, Mid- och Small 

Cap-segment9 för året 2013 (Folksam, 2016). Populationen har därför helt baserats på tillgången av 

information på mätning av CSP vilket möjliggjort att nå många bolag och en enhetlig mätning av 

CSP. Den totala populationen uppgick till 250 bolag och fördelningen mellan de olika segmenten 

för år 2013 kan ses i tabell 1 nedan.   

 
Tabell 1  
Populationens fördelning inom Stockholmsbörsens segment år 2013 

 
 

3.2.3 Urval och bortfall 
Ett flertal händelser har däremot gjort att vi har varit tvungna att avgränsa antalet bolag som 

undersökts i studien. Flera bolag har tagits bort på grund av att de haft brutet räkenskapsår. Om 

dessa inte skulle tagits bort skulle detta kunnat leda till felaktigheter i de statistiska analyserna på 

grund av att data inte hade varit överensstämmande då tidpunkten hade skilt sig. Detta stöds av den 

tvärsnittsdesign vi valt och som Bryman och Bell (2011) redogör för. Den främsta anledningen till 

                                                 
9 De olika segmenten delar in företagen utifrån dess börsvärde. Large Cap mer än 1 miljard euro, Mid Cap mellan 150 miljoner och 1 
miljard euro och Small Cap mindre än 150 miljoner euro (Nasdaq OMX, 2016). 

Stockholmsbörsens segment Antal företag %

Large Cap 61 24%

Mid Cap 69 28%

Small Cap 120 48%

Totalt 250 100%
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att företag plockats bort har dock varit att information angående de finansiella variablerna inte 

funnits tillgänglig. Detta på grund av bolagskonkurser, att bolag har blivit uppköpta och därmed 

avnoterats, fusioner samt att bolag bytt lista utöver Stockholmsbörsens segment. Vi har i denna 

studie valt att betrakta dessa borttagna bolag som bortfall vilket Bryman och Bell (2013) definierar 

som den information som forskaren är oförmögen att få fram. Efter bortfallen har studiens urval 

summerats till 211 företag, vilket kan ses i tabell 2, där 16 företag tagits bort på grund av brutet 

räkenskapsår och 23 har tagits bort på grund av de anledningar som gjort att inte den finansiella 

informationen funnits tillgänglig. En utförligare lista över de specifika bolagen i urvalet samt 

bortfallen finns i bilaga 2.     

 
Tabell 2  
Studiens population, bortfall och urval 

 
 

För att öka chansen till ett generaliserbart resultat har bortfallen analyserats utifrån studiens 

sektorer. I figur 6 kan ses att urvalet trots bortfall i stora drag överensstämmer med den totala 

populationen sett till dessa sektorer. Detta kan ses som att bortfallen är slumpmässigt fördelat vilket 

styrker att urvalet är slumpmässigt i sig (Djurfeldt & Barmark, 2009). Olsson och Sörensen (2011) 

menar att det är viktigt att göra en bortfallsanalys för att undersöka bortfallets eventuella 

snedvridande effekt, vilket vi efter utförd analys bedömt att vår undersökning inte har. Detta gav 

oss en trygghet i att generalisera våra resultat till populationen, vilket vidare hjälpt oss att uppfylla 

studiens syfte.      

  
Figur 6 Diagram bortfallsanalys 

Studiens population 250

Företag som uteslutits på grund av brutet räkenskapsår -16

Företag som uteslutits på grund av uppköp/fusion, konkurs eller listbyte -23

Urval som ligger till grund för studien 211
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3.3 Operationalisering 
Som ett steg i den kvantitativa forskningsprocessen är det viktigt att utforma mått på de begrepp 

som ska undersökas. Denna procedur kallas operationalisering vilket Saunders et al. (2009) och 

Bryman och Bell (2013) menar är en beskrivning av de tillvägagångssätt som används för att 

möjliggöra kvantitativa mätningar av det fakta forskaren är intresserad av. Då vårt syfte varit att 

undersöka relationen mellan CSP och finansiell prestation har flera viktiga begrepp förekommit. 

Dels den beroende variabeln finansiell prestation och den oberoende variabeln CSP, men även de 

tre valda kontrollvariablerna. Hur vi definierat och mätt dessa begrepp i vår studie kommer vi att 

redogöra för nedan.  

 

Utifrån vår diskussion i arbetets teorikapitel har det i tidigare forskning förekommit olika sätt att 

mäta företags CSP samt har även olika nyckeltal för företags finansiella prestation förekommit. 

Inom senare tids forskning har diverse oberoende databasers index använts för att på ett förbättrat 

sätt mäta företags CSP (bl.a. Mahoney & Roberts, 2007; Makni et al., 2009) vilket fått oss att i 

liknande anda använda ett oberoende index som mäter CSP, i vårt fall FIAF. Vi har som tidigare 

nämnts även valt ut de två redovisningsmässiga nyckeltalen ROA och ROE för att fungera som mått 

på finansiell prestation. Nedan följer en kort förklaring kring dessa begrepp samt de tre 

kontrollvariablerna bolagsstorlek, bolagsrisk och sektortillhörighet som använts i analysen. 

 

3.3.1 Mäta den oberoende variabeln CSP 
FIAF utvärderar samtliga bolag på Stockholmsbörsen och mäter deras redovisade CSR-arbete 

utifrån de två dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter (Folksam, 2013). Varje dimension 

betygsätts enligt Folksam (2013) utifrån en poängskala som sträcker sig från noll till sju där varje 

företag tilldelas en poäng för de båda dimensionerna. Poängbedömningen sker enligt Folksam 

(2013) utifrån varje kriterium (se figur 1 och 2 i teorikapitlet) i de olika dimensionerna. Denna 

poäng som tilldelats i de olika kriterierna summeras sedan och därefter räknas ett medelvärde ut för 

varje huvudområde. Betyget som tilldelas i form av stjärnor beror på i vilket av följande intervall 

poängen hamnar, se figur 7 (Folksam, 2013). 
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Figur 7 Poängbedömning FIAF (Folksam, 2013) 

   
Den poäng som anges av ett medelvärde under år 2013 i FIAF, har legat till grund för bolagens 

CSP-mått i vår studie. Den poäng som således getts av FIAF för dimensionen miljö har använts som 

ett mått på CSP-dimensionen miljö och poängen som angetts i FIAF för dimensionen mänskliga 

rättigheter har använts som ett mått på CSP-dimensionen mänskliga rättigheter.     

 

Den totala poängen på CSP har helt enkelt erhållits genom att betyget för de två dimensionerna som 

angetts i FIAF för året 2013 adderats, vilket då har kunnat uppgå till en total poäng mellan 0-14. 

Tillvägagångssättet för hur den totala CSP-poängen räknats ut stämmer överens med tidigare 

forskning (Griffin & Mahon, 1997; Waddock & Graves, 1997, Mahoney & Roberts, 2007; Makni et 

al., 2009). 

 

3.3.2 Mäta den beroende variabeln finansiell prestation 
När ett företags finansiella prestation bedöms menar Bergstrand (2010) att det inte är tillräckligt att 

se till resultatet i absoluta tal då detta beror av företagets storlek. Det är mer intressant att se hur 

vinsten förhåller sig till det disponerande kapitalet genom nyckeltal. Företags finansiella prestation 

mäts ofta genom de redovisningsmässiga måtten räntabilitet på totalt kapital (ROA) och räntabilitet 

på eget kapital (ROE) (Griffin & Mahon, 1997; Waddock & Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 

2007; Makni et al., 2009; Ross, Westerfield & Jordan, 2010), och har således varit de mått som 

använts för att mäta den finansiella prestationen i denna studie. 

 

Räntabilitet på totalt kapital är ett nyckeltal som mäter företagets lönsamhet på dess totala tillgångar 

och har i denna studie beräknats enligt följande: 
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Räntabilitet på eget kapital är ett nyckeltal som mäter lönsamheten på aktieägarnas satsade egna 

kapital och har i denna studie beräknats enligt följande: 

 

 
 
3.3.3 Kontrollvariabler 
Som vi nämnde under rubrik 2.4.4 i teoriavsnittet, har vi i enlighet med tidigare forskning (bl.a. 

Waddock & Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007; Makni et al., 2009) valt storlek, risk och 

sektortillhörighet som kontrollvariabler. Som kontrollvariabel för storlek har vi likt tidigare nämnda 

studier använt företagens totala tillgångar. Likt Mahoney och Roberts (2007) har vi valt att inte 

logaritmera denna utan använt dess “rådata” enligt följande: 

 

 
 

Som risk har både nyckeltalet långfristiga skulder genom totala tillgångar och beta använts i tidigare 

forskning och ibland även tillsammans (se Makni et al., 2009). I denna studie har vi valt att använda 

nyckeltalet långfristig skuld genom totala tillgångar som en approximation av bolagens specifika 

risk, vilket går i linje med ett flertal tidigare studier (bl.a. Waddock & Graves, 1997; Mahoney & 

Roberts, 2007; Nelling & Webb, 2009). Med andra ord har företagens risk i studien definierats 

enligt följande:   

 

 
 

I tidigare forskning har även bolagens specifika sektor haft en påverkan på både företagens 

finansiella prestation och deras CSP. I denna studie har vi valt att utgå ifrån GICS sektorfördelning 

som omnämns i FIAF (Folksam, 2013) och som består av de tio sektorerna: energi, material, 

industri, sällanköp, dagligvaror, hälsovård, finans, IT, telekom och kraftförsörjning. 

 

Dessa sektorer har i enlighet med tidigare forskning (se bl.a. Mahoney & Roberts, 2007; Makni et 

al., 2009) fungerat som s.k. dummyvariabler i regressionsanalyserna. Detta har medfört att 

sektorerna har kodats med värdena 0 och 1 eftersom dessa är kvalitativa i sin natur. Djurfeldt och 

Barmark (2009) menar att dummyvariabler, eller s.k. binära variabler, tilldelas värdena 0 och 1 för 
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att kunna användas som indikatorer för kvalitativa variabler i regressionsanalyser. Viktigt att 

observera är att när regressionsanalyser utförs på liknande sätt som i vår studie, med flera 

dummyvariabler som motsvarar en sektor, krävs att en av dessa utesluts i regressionen. Denna 

uteslutande variabel kallas referenskategori och ska som sagt inte tas med när regressionen utförs 

(Djufeldt & Barmark, 2009). I vår regression har kraftförsörjning utelämnats och betecknades därav 

som regressionernas referenskategori, varpå de övriga nio sektorerna var de som inkluderades i 

regressionsanalyserna. Sektor i studien har således definierats enligt följande:        

 

 
 
 
3.4 Valda analysmetoder i denna studie 
För att undersöka relationen mellan CSP och finansiell prestation har vi valt att använda oss av en 

linjär regressionsanalys som enligt Brooks (2008) är ett av det viktigaste verktyget som står till 

ekonometrikers förfogande. Regression kan förklaras på ett generellt sätt genom att förklara och 

utvärdera relationen mellan en vald variabel och en eller flera övriga variabler (ibid.). Genom att 

vår studie har haft som syfte att undersöka relationen mellan den valda beroende variabeln finansiell 

prestation och den oberoende variabeln CSP, med hänsyn taget till de tre kontrollvariablerna risk, 

storlek och sektortillhörighet, ansåg vi att valet av metodanalys gav en bra utgångspunkt för att testa 

våra uppställda hypoteser. Då fler än två variabler förekom i vår analys kallas regressionen enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009) för en multipel regressionsanalys (MRA). Regression som 

analysmetod har förekommit i flera studier som undersökt relationen mellan CSP och finansiell 

prestation (bl.a. Waddock & Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007; Nelling & Webb, 2009) 

vilket även har haft en påverkan i vårt val.  

 

Innan vi förklarar den multipla regressionsanalysen utförligare kommer vi presentera några viktiga 

felkällor att kontrollera innan utförandet av själva analysen samt varianstestet ANOVA (Analysis of 

Variance) och Pearsons korrelationstest. De felkällor som kontrollerats är heteroskedasticitet, 

multikollinearitet samt icke-normalfördelad residual vilka kommer förklaras kortfattat i 

efterföljande delrubriker. ANOVA och Pearsons korrelationstest presenteras därefter. 

 



Josefin Boman och Patrik Lindström 
 

 

Sida | 38 
 

3.4.1 Heteroskedasticitet 
Heteroskedasticitet är enligt Djurfeldt och Barmark (2009) ett väldigt vanligt problem i 

regressionsanalyser och kan förklaras med att variablerna som valts att studeras är snedfördelade. 

Detta brukar synliggöras i ett s.k. spridningsdiagram där observationerna då skapar en ojämn 

spridning. När två snedfördelade variabler ställs mot varandra är det enligt Djurfelt och Barmark 

(2009) vanligt att ett solfjädersliknande mönster skapas i spridningsdiagrammet. Konsekvenser med 

heteroskedasticitet kan enligt Brooks (2008) ge felaktiga standardfel och kan på så sätt påverka 

slutsatserna av analysen. 

 

En bidragande orsak till heteroskedasticitet, som även kan leda till icke-normalfördelade residualer, 

är s.k. outliers (Djurfeldt & Barmark, 2009). En outlier eller avvikare kan leda till den 

snedfördelning som vi nämnde tidigare. Med hjälp av SPSS har vi kontrollerat för dessa avvikare 

där statistikprogrammet synliggör de case (bolag) där deras residual ligger tre standaravvikelser 

från medelvärdet.  

 

3.4.2 Multikollinearitet 
Multikollinearitet kan förklaras genom att en oberoende variabel har en stark korrelation med en 

eller flera andra oberoende variabler i en regressionsanalys (Brooks, 2008; Djurfeldt & Barmark, 

2009). Om detta problem förekommer kan det bli svårt att få en uppfattning om hur bra modellen 

är. Denna typ av förklaringskraft brukar mätas enligt Djurfeldt och Barmark (2009) med 

determinationskoefficienten 𝑅  som förklarar hur mycket av variansen i den beroende variabeln (𝑦) 

som kan föras tillbaka på den oberoende variabeln (𝑥). Multikollineariteten kan med andra ord 

påverka denna förklaringskraft och göra det svårare att synliggöra de oberoende variablernas bidrag 

till den beroende variabelns varians. 

 

Multikollinearitet är svårt att testa för, men ett alternativ är att undersöka någon av de s.k. tolerans- 

och VIF-faktorerna som erbjuds i SPSS. En modell utan multikollinearitet ska ha ett VIF (Variance 

Inflation Factors) värde på 1 medan 2,5 anses vara ett kritiskt värde (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Angående toleransvärdet anses 0,5 vara ett kritiskt värde där ett högt värde är att föredra då ju 

mindre tolerans hos en variabel desto mer överflödig är den i modellen (ibid.). Dessa värden har vi 

kontrollerat i vår studie. 
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3.4.3 Icke-normalfördelad residual 
Residual kan på ett lite enklare sätt förklaras med att de flesta statistiska modeller inte helt lyckas 

förklara verkligheten, framförallt inte när urvalet enbart är en liten del av den totala populationen. 

Konsekvenserna av detta blir att modellen kommer att ha mer eller mindre fel. Detta fel är vad som 

enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kallas residual och som kan kopplas till brister i 

mätinstrumentet (𝑒). Residualens beteckning skiljer sig och när mer än bara mätfel inkluderas i 

residualen brukar den betecknas med 𝑢 (ibid.), vilket kan ses i ekvation 2 och 3. Andra vanliga 

synonymer till residual är enligt Helbæk (2014) slumptermer, feltermer och estimerade fel. 

Oberoende av vad vi kallar detta fel bestäms värdet på felet (𝑒) genom att räkna ut differensen 

mellan observerat värde på den beroende variabeln y och y-värdet beräknat med 

regressionsmodellen (𝑦). Detta kan synliggöras med ekvation 1 nedanför (Helbæk, 2014, s. 131): 

 

𝑒 = 𝑦 − 𝑦            (1) 

 

Genom att ta hänsyn till alla observationers residualer kan vi med hjälp av dessa få ett värde på hela 

modellens estimerade fel. Den vanligaste regressionsanalysen är enligt Djurfeldt och Barmark 

(2009) minsta kvadratmetoden (Ordinary Least Square, OLS) som räknar ut koefficienterna 𝛼 och 𝛽 

så att residualen (𝑢) minimeras, därav namnet. Denna form av regressionsmodell är den vi har 

använt oss av i denna studies regressionsanalyser.   

 

En icke-normalfördelad residual har en stark koppling till heteroskedasticiteten som vi nämnde 

tidigare. Kraftigt skeva fördelningar i variablerna kan även påverka residualernas normalfördelning 

vilket i sin tur kan inverka på det uppskattade värdet på den beroende variabeln (𝑦). Detta kan enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009) medföra att regressionsmodellen gör det uppskattade värdet 

orättvisande, något som brukar betecknas med biased. Djurfeldt och Barmark (2009) för en 

diskussion kring lösningar på dessa problem och ett alternativ är att transformera variablerna och ett 

annat är att helt enkelt att utesluta dem. Vad som är det rätta alternativet och om något nu är det 

verkar inte vara lätt att finna svar på. Djurfeldt och Barmark (2009) menar att transformation 

försvårar den teoretiska förståelsen och tolkning av resultaten vilket på ett lite skämtsamt sätt kan 

synliggöras med följande citat (Gould, 1970 se Djurfeldt & Barmark, 2009):  

 

“...too often we end up relating the value of one variable with the log of another, with the square 

root of the third, the arc sine of the fourth. Everything is normal, statistically significant at the one 

percent level - except we have not the faintest idea what it means.” (s. 40).   
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Vidare menar de att en helt normalfördelad residual är svårt att åstadkomma och att tester för icke-

normalfördelade residualer är väldigt känsliga vilket gör det svårt att upptäcka dessa problem. I vår 

studie uppgick andelen avvikare för regressionsanalyserna med ROA som beroende variabel till 1,9 

procent och för regressionsanalyserna med ROE som beroende variabel till 1.4 procent av det totala 

urvalet. Även om andelen var liten kontrollerade vi för Cooks distance med hjälp av SPSS. Ett 

värde under 1 för regressionsmodellen indikerar enligt Stevens (1984) att avvikare inte har någon 

större påverkan på modellen i stort. 

 

3.4.4 ANOVA och Pearsons korrelationstest 
ANOVA är som tidigare nämnts ett varianstest som på ett sätt kan kopplas till tidigare diskussion 

angående determinationskoefficienten. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är variansanalysen det 

som borde studeras först efter att en regression har utförts. Anledningen är att variansanalysen 

direkt ger ett svar på om regressionsmodellen fångar något utöver slumpmässig variation (ibid.) och 

är på så sätt en bekräftelse på att modellen är tillräckligt bra. Bedömningen görs med hjälp av ett F-

test och detta ska vara signifikant för att det ska vara någon idé att gå vidare med analysen. Vi har 

utfört denna analys med hjälp av SPSS och på en signifikansnivå på .05.      

 

Pearsons korrelationstest kan kopplas till diskussionen angående multikollinearitet då en 

överskådlig bild i form av en matris kan skapas över modellens variabler vilket kan synligöra denna 

felkälla. En sådan matris brukar enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kallas för korrelationsmatris 

och underlättar upptäckten av korrelationer mellan olika variabler i regressionsmodellen. Det som 

gör korrelationsmatrisen smidig är dels att korrelation mellan de variabler som är av intresse för 

analysen, i vårt fall finansiell prestation och CSP, har kunnat uttolkas direkt, samt att korrelation 

mellan de olika oberoende variablerna har kunnat upptäckts. Detta nämnde vi i samband med 

multikollinearitet, vilket riskerar att påverka modellens förklaringskraft mätt med 

determinationskoefficienten. En vanlig tumregel är enligt Djurfeldt och Barmark (2009) att 

korrelationen mellan de oberoende variablerna inte ska överskrida 0.7-0.8 gällande 

multikollineariteten.  

 

Denna tumregel har vi utgått från i vår studie och Pearsons korrelationstest har utförts med hjälp av 

SPSS, utifrån ett dubbelsidigt t-test och signifikansnivå på .05. En korrelationsmatris har skapats 

utifrån detta test vilken presenteras och diskuteras i vårt resultatkapitel.  
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3.4.5 Multipel regressionsanalys 
Som tidigare nämnts har vår studie innefattat ett flertal variabler, dels de beroende variablerna för 

finansiell prestation samt de oberoende variablerna CSP, risk, storlek och sektortillhörighet. På 

grund av att antalet variabler överstiger två har vi undersökt relationen mellan CSP och finansiell 

prestation med hjälp av multipla regressionsanalyser. Djurfelt och Barmark (2009) menar att den 

väsentliga styrkan i en multipel regressionsanalys ligger i att den har förmågan att hantera flera 

olika oberoende variabler samtidigt. Då den multipla regressionsanalysen klarar av att hantera flera 

variabler på en gång kan den beroende variabeln 𝑦 ses som en funktion av en konstant (𝛼 eller 

intercept) och flera oberoende variabler (𝑥 , 𝑥  𝑒𝑡𝑐) (ibid.). Den multipla regressionsanalysen kan 

synligöras med ekvation 2 där beteckningen för konstanten 𝛼 i denna ekvation är utbytt mot 𝛽  

(Brooks, 2009, s. 89): 

 

𝑦 = 𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 + . . . +𝛽 𝑥 + 𝑢 ,     𝑡 = 1, 2, . . . , 𝑇           (2)  

 

Där: 

𝑦 = en beroende variabel 

𝑡 = beteckning av observation 

𝛽 = koefficienter som är de parametrar som kvantifierar effekten av de oberoende variablerna på 𝑦  

𝑥 = de oberoende variablerna 

𝑘 = antalet oberoende variabler 

𝑢 = residualen. I detta fall betecknad med 𝑢 istället för 𝑒 som i ekvation 1. Detta på grund av att 

residualen i regressionsmodellen anses fånga upp mer än bara mätfel (𝑒), som exempelvis icke-

observerade variabler som ej inkluderats i modellen (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 

Med hänsyn taget till ekvation 2 har således denna studies regressionsekvationer modellerats enligt 

följande: 

 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐶𝑆𝑃 + 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 + 𝑢          (3) 

 

Där: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ROA i regressionsmodell 1 och ROE i regressionsmodell 2 

𝐶𝑆𝑃 = summerad poäng i FIAF för att testa hypotes ett, poäng i FIAF utifrån de två dimensionerna 

miljö och mänskliga rättigheter separat för att testa hypotes två och hypotes tre 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = totala tillgångar 



Josefin Boman och Patrik Lindström 
 

 

Sida | 42 
 

𝑅𝑖𝑠𝑘 = nyckeltalet långfristiga skulder genom totala tillgångar 

𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 = sektortillhörighet från GICS i form av nio dummies där kraftförsörjning valts som 

referenskategori 

𝑢 = residual 

 

Totalt utfördes sex regressionsanalyser där de två redovisningsmässiga nyckeltalen ROA och ROE 

användes separat som mått på finansiell prestation, modell 1 respektive modell 2. För de två 

modellerna fungerade den totala CSP-poängen, CSP-poängen för miljödimensionen och CSP-

poängen för dimensionen mänskliga rättigheter separat som en approximation för CSP. I samtliga 

regressionsanalyser inkluderades kontrollvariablerna för storlek, risk och sektortillhörighet. I 

studien utfördes samtliga regressionsanalyser med hjälp av statistikprogrammet SPSS.    

 

3.5 Kvalitetskriterier 
Följande tre delkapitel syftar till att ge en bild av kvaliteten på de metoder som valts för studien, där 

tre vanligt förekommande kriterier tas upp och diskuteras. Bryman och Bell (2013) ger stöd åt en 

sådan diskussion då de menar att tre av de viktigaste kriterierna kring bedömning av 

företagsekonomisk forskning är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Saunders et al. (2009) för 

instämmande en diskussion kring två av kriterierna, reliabilitet och validitet, och menar att 

uppmärksamhet måste riktas till dessa för att minska risken för att resultat fås på felaktiga grunder 

och därigenom ge stöd åt forskningsresultatet. 

 

3.5.1 Reliabilitet 
Hur tillförlitlig en studie är yttras i dess reliabilitet, och grundas i de kvantitativa mått som studien 

utförs utifrån. Det är av hög betydelse för studiens kvalitet att de mätningar som utförs är stabila, 

d.v.s. inte påverkats av tillfälligheter utan förmedlar en rättvis bild av verkligheten. Den data som 

denna studie grundats på skulle inte skilja sig om den skulle samlas in på nytt, med undantag för 

någon eventuell avvikelse i urvalet. För att en studie ska anses ha hög reliabilitet ska resultatet bli 

detsamma om studien utförs på nytt (Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2007). Saunders et 

al. (2009) menar instämmande att reliabiliteten dels beror av huruvida studien på nytt skulle ge 

samma resultat eller inte, samt belyser frågan kring huruvida liknande observationer skulle göras av 

andra observatörer. Då datan i denna undersökning med största sannolikhet mer eller mindre skulle 

vara densamma skulle det även innebära ett liknande resultat, oberoende av vem som gör 

insamlingen. 
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Eftersom måtten av CSP i denna studie hämtats direkt från Folksams index ligger grunden för hur 

studien förhåller sig till ämnet CSP i hur Folksam väljer att definiera och mäta detta. Detta har  

således fått till följd att den definition av CSP som indexet skapat ligger till grund för denna studies 

trovärdighet. För att studien ska anses tillförlitlig måste vår uppfattning om CSP motsvara det som 

mätts i indexet, vilket ger ett mått på vad Bryman och Bell (2013) benämner intern reliabilitet. Då 

vi i denna studie valt att definiera CSP utifrån Folksams definition kan den interna reliabiliteten 

anses vara hög. Att Folksams definition bygger på FN-kommissionens beskrivning av CSR, vilket i 

denna studie tagits upp som del i framväxten av begreppet CSR, kan anses bidragit ytterligare till 

studiens interna reliabilitet. 

 

3.5.2 Replikerbarhet 
En av motiveringarna till föreliggande studie var de motstridiga resultaten kring relationen mellan 

CSP och finansiell prestation (McWilliams & Siegel, 2001; Marom, 2006; Mahoney & Roberts, 

2007; Makni et al., 2009; Charlo et al., 2015). För att likartade studier ska kunna göras upprepade 

gånger krävs enligt Bryman och Bell (2013) att studien är replikerbar, d.v.s. möjlig att upprepa. 

Denna studie har uteslutande byggt på offentlig och tillgänglig information, dels genom datan för 

företagens CSP som är direkt hämtad från det index som Folksam lanserar vartannat år, dels genom 

insamlingen av datan för den finansiella prestationen som enligt lag ska publiceras löpande varje år 

och som finns tillgänglig via databasen Retriever eller direkt via företagens hemsidor. Vidare har 

det i studien tydligt redogjorts för vilka finansiella nyckeltal som använts och hur de beräknats i 

delkapitel 3.3.2. Detta sammantaget bidrar till att studiens replikerbarhet kan anses vara hög genom 

att den tydligt går att upprepa. 

 

3.5.3 Validitet 
En viktig faktor till studiens trovärdighet är att arbetet har hög validitet, d.v.s. att studien verkligen 

mäter det som den utger sig för att mäta (Olsson & Sörensen, 2007; Saunders et al., 2009; Bryman 

& Bell, 2013). I denna studie har finansiell prestation mätts utifrån två allmänt accepterade mått på 

finansiell prestation, där det tydligt redogjorts för vilken definition av begreppen som använts. I 

kvantitativa studier är de begrepp som mäts och analyseras centrala. Vi för tidigare i arbetet en 

diskussion kring de omdefinierade begreppen CSR och CSP för att tydliggöra skillnader och 

förhålla oss till begreppen korrekt genom arbetet. Eftersom studien undersökt en relation där CSP 

utgör en variabel har det varit angeläget för oss att tydliggöra vilken definition denna studie utförts 

utifrån. Då studien inte utfört någon mätning av begreppen, utan förhållit sig till begreppen genom 
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en redan etablerad och brett accepterad definition utifrån Folksams index, kan arbetet anses ha en 

hög begreppsvaliditet, d.v.s. att begreppen vi använt enligt Bryman och Bell (2013) i hög grad 

speglar det som det anses beteckna. 

 

Det är avgörande för studiens tillförlitlighet att de samband som presenterats mellan undersökta 

variabler speglar verkligheten. Enligt Bryman och Bell (2013) rör intern validitet främst kausala 

samband och handlar om huruvida förhållandet mellan de variabler som undersökts är hållbart eller 

inte, d.v.s. om det föreligger ett kausalt samband eller om någon annan variabel givit upphov till ett 

skenbart förhållande. Trots att denna studie inte undersökt ett kausalt samband har det för studien  

varit avgörande att de samband som undersökts gjort det på verkliga grunder. Det har således varit 

viktigt att de mått på CSP och finansiell prestation som använts överensstämmer med verkligheten. 

Att måtten som använts för att mäta finansiell prestation ansetts vara allmänt accepterade och ofta 

använda för det aktuella ändamålet (Griffin & Mahon, 1997; Waddock & Graves, 1997; Makni et 

al., 2009; Ross et al., 2010) samt att studien förhållit sig till CSP utifrån ett vidsträckt och brett 

accepterat index, ger stöd åt att studien utförts på verkliga grunder. 

 

I studien har som nämnts CSP, utöver det sammanvägda måttet, endast mätts utifrån de två centrala 

dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter. På liknande sätt har finansiell prestation endast  

mätts utifrån de två vedertagna, redovisningsmässiga nyckeltalen ROE och ROA. Att fokusera på 

ett fåtal nyckeltal bidrar till studiens interna validitet menar Griffin och Mahon (1997), som 

uppmanar till forskning inom ämnet utifrån ett fåtal nyckeltal inom ämnena CSP och finansiell 

prestation för att öka den interna validiteten i undersökningar inom ämnet. 

 

I likhet med Griffin och Mahon (1997) har det i denna studie lagts mer fokus på den interna 

validiteten som diskuterats ovan, och mindre på den externa. Bryman och Bell (2013) beskriver en 

studies externa validitet som dess generaliserbarhet, d.v.s. i vilken utsträckning studiens resultat går 

att applicera på andra kontexter än den för studien aktuella. Det har i denna studie varit av större 

vikt att beskriva relationen utifrån studiens population och ett fåtal mått på CSR och finansiell 

prestation, snarare än att påvisa en relation i vidare mening utanför den aktuella 

undersökningskontexten. Dock följer en diskussion kring generalisering av studiens resultat i olika 

kontexter i arbetets resultatdiskussion. 
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3.6 Metodkritik 
Kvantitativ forskning kritiseras enligt Bryman och Bell (2013) ibland för att de mätningar som 

utförs ofta ger en känsla av att vara mer exakta och precisa än den faktiska situationen, och därför 

inte helt speglar verkligheten. För att denna studie ska få en hög trovärdighet och därigenom i hög 

grad kunna anses spegla verkligheten har det tydligt redogjorts för vad de begrepp som använts 

innehåller och hur de definierats, vilket som nämnts stärker studiens validitet. Bryman och Bell 

(2013) menar vidare att trots att studier av kvantitativt slag testas för validitet kan de anses bristande 

då de görs ”på kommando”, vilket innebär att vissa mått upprättas och används för mätandets skull. 

Detta ger enligt kritikerna en bild av ett förmodat slag snarare än ett verkligt, vilket vi anser vara 

viktigt att ha i beaktande när studiens resultat diskuteras. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) kritiseras ofta den kvantitativa mätproceduren där de personer som 

ingår i undersökningen förutses besvara frågor i en enkät på ett visst sätt, eller att svar styrs utifrån 

fasta svarsalternativ, vilket ger utrymme för forskarens tolkning snarare än den undersöktes. Då 

föreliggande studie endast grundats på sekundärdata som hämtats från årsredovisningar och index 

har inget utrymme getts för sådan tolkning åt något håll, till studiens försvar. Både Saunders et al. 

(2009) och Bryman och Bell (2013) diskuterar kring vilka nackdelar användning av sekundärdata 

har och menar att en begränsning i användandet av denna datatyp är att kvaliteten inte alltid håller 

önskad nivå. Då föreliggande studies data dels samlats in direkt från företagens egna 

årsredovisningar, och dels från ett brett accepterat index finns det ingen anledning att betvivla 

datans kvalitet. Vidare menar både Saunders et al. (2009) och Bryman och Bell (2013) att de 

definitioner som sekundärdatan bygger på kan förändras över tid, vilket Saunders et al. (2009) 

hävdar är något att vara vaksam över när forskaren har för avsikt att kombinera olika uppsättningar 

av data. Även Bryman och Bell (2013) belyser problematiken och menar att studiens reliabilitet kan 

påverkas när definitioner förändras. Då denna studie endast samlat in data för ett specifikt år anser 

vi inte att den problematik som relateras till tidsperspektivet är något som fått effekt på studien. De 

finansiella nyckeltalen har beräknats enligt samma ekvation för samtliga företag, och måtten på 

CSR-arbete är direkt plockade ur ett redan sammanställt index, vilket ger stöd åt studien. 

 

Angående kvaliteten på sekundärdata förklarar Saunders et al. (2009) att mycket av den 

sekundärdata som tillhandahålls av regeringar och som finns i dataarkiv säkerligen är av högre 

kvalitet än vad forskaren själv skulle kunna samla in. Däremot ska forskaren vara medveten om att 

så inte alltid är fallet. På grund av detta understryker de vikten av att utvärdera de datakällor som 
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ska användas noggrant. Både Saunders et al. (2009) och Bryman och Bell (2013) lyfter ett 

varningens finger för offentliga rapporter där syftet med rapporterna kan skilja sig vilket kommer 

påverka hur data i dem presenteras. Eftersom Folksams rapport är objektiv samt att företaget inte 

inkluderar sig själva i studien, anser vi inte att det funnits någon anledning att betvivla rapportens 

kvalitet. 
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4. Resultat 
 

 
I detta kapitel redogörs för studiens empiriska resultat. Inledningsvis presenteras beskrivande 

statistik över urvalets finansiella prestation och CSP-poäng, vilket följs av resultat från de 
statistiska regressionsanalyserna och hypotesprövningen. Resultaten analyseras och diskuteras 

mer ingående i kapitel 5.
 

 
4.1 Beskrivande statistik 
I denna del kommer beskrivande statistik presenteras gällande studiens urval utifrån dels de tre 

segmenten Large-, Mid- och Small Cap på Stockholmsbörsen men även utifrån de tio sektorerna 

utifrån GICS som återfinns i FIAF (Folksam, 2013). I studiens urval uppgick genomsnittlig ROA 

och ROE till 1.93 procent respektive 1.47 procent. De genomsnittliga totala tillgångarna var 

80.01987 miljarder kronor och det genomsnittliga nyckeltalet långfristig skuld genom totala 

tillgångar, 22.99 procent. Total genomsnittlig CSP-poäng för urvalet uppgick till 4.1684 och för de 

två dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter 2.0339 respektive 2.1345. Denna information 

återfinns i tabell 6 tillsammans med Pearsons korrelationsmatris.         

 

Den beskrivande statistiken för urvalet utifrån de tre segmenten och de olika sektorerna utgår i 

tabell 3 och tabell 5 från medelvärden och standardavvikelser (anges inom parantes) över den totala 

CSP-poängen, samt poängen inom de två dimensionerna för de studerade bolagen. På samma sätt 

presenteras statistik över de två redovisningsmässiga nyckeltalen ROA och ROE som representerar 

bolagens finansiella prestation. I tabell 4 synliggörs statistik över antal bolag med noll poäng samt 

lägsta och högsta poäng i FIAF inom de olika segmenten för vårt urval.   

 

4.1.1 CSP och finansiell prestation fördelat per segment 
Det slutgiltiga urvalet blev som tidigare nämnts 211 bolag varav 57 Large Cap bolag, 56 Mid Cap 

bolag och 98 Small Cap bolag. Statistiken i tabell 3 indikerar att medelvärdena för den totala CSP-

poängen samt de två dimensionerna för sig är högre i segmentet Large Cap gentemot Mid- och 

Small Cap och likaså var genomsnitten högre för Mid Cap-segmentet gentemot Small Cap. Detta 

går i linje med Waddock och Graves (1997) samt Burkes et al. (1986) resonemang om att mindre 

bolag uppvisar ett mindre socialt ansvarstagande än större bolag.         
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Tabell 3  
Beskrivande statistik segment 

 
Medelvärde (standardavvikelse). ”Segment” delar upp bolagen utifrån Stockholmsbörsens tre segment Large, Mid och Small Cap. 
”N” visar antal bolag i respektive segment. ”Miljö” visar segmentets genomsnittliga mått på dimensionen miljö utifrån FIAF. 
”Mänskliga rättigheter” visar segmentets genomsnittliga mått på dimensionen mänskliga rättigheter utifrån FIAF. ”Total CSP” visar 
en sammanslagning av de två dimensionerna, d.v.s. det genomsnittliga måttet på CSP utifrån FIAF för respektive segment. ”ROA” 
visar segmentets genomsnittliga mått av räntabilitet på totalt kapital. ”ROE” visar segmentets genomsnittliga mått av räntabilitet på 
eget kapital.  
 

Däremot kan vi i tabell 3 se att den högsta genomsnittliga finansiella prestationen i form av ROA på 

6.96 procent och ROE på 13.44 procent återfanns i Mid Cap-segmentet. Noterbart är även att dessa 

nyckeltal var negativa för Small Cap-segmentet. 

 

Tabell 4 visar antal bolag som har fått det totala betyget noll i FIAF utifrån vårt urval samt det 

enskilt lägsta och högsta betyget. I tabell 4 visas att inget bolag inom Large Cap-segmentet fick noll 

poäng totalt medan två respektive sex bolag fick noll poäng inom Mid- och Small Cap-segmenten. 

Högsta totala CSP-poäng fick Ericsson med 10.82 poäng. Noterbart är att investmentbolagen 

Öresund samt Vostok Nafta Investment (idag Vostok New Venture) var de två bolag som fick noll 

poäng totalt inom Mid Cap-segmentet. Detta leder således till att de två företagen även fick noll 

poäng i de två dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter som kan ses längre ner i tabell 4. En 

intressant notering kan här göras angående Öresund och deras dåliga betyg. I teorikapitlet lyfte vi 

fram Mats Qvibergs (ordförande Öresund, tidigare VD) starka åsikter om CSR vilka tydligt 

samvarierade med det neoklassiska synsättet. Detta perspektiv förutser en negativ relation mellan 

CSP och finansiell prestation och menar att ett engagemang i CSR-relaterat arbete enbart höjer 

kostnaderna vilket kanske kan förklara Öresunds bottenbetyg.           

Segment N Miljö Mänskliga Rättigheter Total CSP ROA ROE

Large Cap 57 3.5102 (1.38658) 3.3412 (.94538) 6.8514 (2.17692) 6,22 (7.523) 7.67 (6.533)

Mid Cap 56 1.9655 (1.21791) 1.9166 (.94958) 3.8821 (1.92625) 6.96 (10.570) 13.44 (14.520)

Small Cap 98 1.2143 (1.03229) 1.5572 (1.03338) 2.7715 (1.70759) −3.45 (18.007) −8.97 (47.651)
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Tabell 4  
Beskrivande statistik CSP 

 
"Segment" delar upp bolagen utifrån Stockholmsbörsens segment Large, Mid och Small Cap, utifrån de tre mått som använts för att 
mäta CSP. "N" visar antal bolag i respektive segment. "Antal bolag med noll poäng" visar antalet bolag med noll poäng i respektive 
segment. "Lägst poäng" visar poängen för det bolag med lägst poäng i respektive segment. "Högst poäng" visar poängen för det 
bolag med högst poäng i respektive segment. 
 

I tabell 4 presenteras som sagt även samma typ av information som för den totala CSP-poängen fast 

uppdelat i de två dimensionerna. Som dimensionen miljö i tabell 4 visar har totalt 18 bolag fått 

betyget noll inom Small Cap-segmentet men där telekombolaget DGC One har fått poängen 5.24 

som även var högre än det högsta betyget inom Mid Cap-segmentet. Högsta poängen inom de andra 

segmenten för miljödimension fick Volvo inom Large Cap samt Gunnebo inom Mid Cap-

segmentet.    

 
Genom att återigen studera tabell 4 men nu längst ner ser vi att det även inom dimensionen 

mänskliga rättigheter fanns flest bolag med noll poäng inom Small Cap-segmentet. Till skillnad från 

dimensionen miljö summerades antalet bolag med noll poäng till sju inom denna dimension. Högst 

poäng för vardera segment inom dimensionen mänskliga rättigheter med start uppifrån fick 

Ericsson, HiQ International och Ortivus. 

 

4.1.2 CSP och finansiell prestation fördelat per sektor 
I denna del presenteras medelvärden och standardavvikelser för CSP-poäng samt för de två 

nyckeltalen ROA och ROE fördelat på de tio olika sektorerna som förekommer i studien. 

Standardavvikelserna presenteras återigen inom parenteserna. Som visas i tabell 5 var sektorn 

industri den enskilt största sektorn i urvalet med 54 bolag medan kraftförsörjning var den minsta 

med enbart två bolag. Vidare ses att sektorn material hade den högsta genomsnittliga totala CSP-

Segment N Antal bolag noll 
poäng

Lägst poäng Högst poäng

Total CSP
Large Cap 57 ─ 2.17 10.82

Mid Cap 56 2 .00 7.57

Small Cap 98 6 .00 7.87

Miljö
Large Cap 57 ─ .77 6.03

Mid Cap 56 2 .00 4.52

Small Cap 98 18 .00 5.24

Mänskliga Rättigheter
Large Cap 57 ─ 1.09 4.90

Mid Cap 56 2 .00 3.71

Small Cap 98 7 .00 4.83
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poängen medan sektorn energi hade den lägsta. Detta gäller även för de två dimensionerna miljö 

och mänskliga rättigheter.  

 

Utifrån den diskussion som Folksam (2013) för i sitt index kring huruvida högrisksektorer förväntas 

uppvisa en högre CSP-poäng än lågrisksektorer är det intressant att se till de olika sektorernas CSP-

poäng i tabell 5 nedan. Material är ett exempel på en sektor som enligt indexet ansågs ha hög 

miljörelaterad risk. Enligt tabell 5 hade denna sektor dessutom den högsta genomsnittliga poängen 

gällande arbete inom dimensionen miljö, vilket sammanfaller väl med indexets förväntningar 

(Folksam, 2013). Ses istället till riskklass i de båda dimensionerna för sektorerna energi och 

kraftförsörjning hade de enligt Folksam (2013) hög risk, men var långt ifrån högst rankade vad det 

gäller total CSP-poäng enligt tabell 5. Finans ansågs enligt Folksam (2013) på motsatt sätt vara en 

sektor som har låg risk vad det gäller både miljö och mänskliga rättigheter, men hade trots detta 

högre total CSP-poäng än exempelvis energi och hälsovård, vilka klassas ha en högre risk. Det är 

sammanfattningsvis svårt att utifrån våra resultat dra några generella slutsatser kring huruvida en 

sektor med hög risk bör uppvisa en hög CSP-poäng. 
 
Tabell 5  
Beskrivande statistik sektorer 

 
Medelvärde (standardavvikelse). "Sektor" delar upp bolagen utifrån GICSs tio sektorer. "N" visar antal bolag i respektive sektor. 
"Miljö" visar respektive sektors genomsnittliga mått på dimensionen miljö utifrån FIAF. "Mänskliga rättigheter" visar respektive 
sektors genomsnittliga mått på dimensionen mänskliga rättigheter utifrån FIAF. "Total CSP" visar en sammanslagning av de två 
dimensionerna, d.v.s. det totala genomsnittliga måttet på CSP utifrån FIAF för respektive sektor. "ROA" visar sektorns 
genomsnittliga mått av räntabilitet på totalt kapital. "ROE" visar sektorns genomsnittliga mått av räntabilitet på eget kapital.  
 

ROA och ROE kan ses variera brett mellan de olika sektorerna vilket stämmer väl in med Waddock 

och Graves (1997) påstående att tidigare studier har visat på klara skillnader i prestation mellan 

sektorerna. Det genomsnittligt minsta värdet för ROA och ROE i vår studie återfanns i sektorn 

material med -9.34 procent respektive -30.08 procent. En bidragande orsak till dessa negativa siffror 

kan förklaras med att vi hittade bolaget Nordic Mines inom denna sektor. Bolaget redovisade en 

förlust på 722,5 miljoner för räkenskapsåret 2013 (Nordic Mines, 2014) vilket påverkade både ROA 

Sektor N Miljö Mänskliga Rättigheter Total CSP ROA ROE

Energi 6 .9717 (.5076) .9517 (.79658) 1.9233 (1.25325) 3.44 (6.362) 6.61 (9.181)

Material 12 3.8733 (1.54261) 3.1142 (1.00982) 6.9875 (2.33898) ─9.34 (24.379) ─30.08 (90.396)

Industri 54 2.5281 (1.43877) 2.1169 (1.25690) 4.6450 (2.58319) 4.38 (5.923) 8.59 (16.603)

Sällanköp 27 2.2804 (1.25008) 2.2015 (.99133) 4.4819 (2.00031) 4.50 (6.794) 9.68 (11.656)

Dagligvaror 8 2.7763 (1.11519) 2.7763 (1.01596) 5.5525 (2.03762) 7.33 (8.332) ─27.80 (129.770)

Hälsovård 26 1.0927 (1.19939) 1.6696 (1.15894) 2.7626 (2.07888) ─6.11 (17.966) ─13.00 (35.479)

Finans 34 1.9456 (1.35407) 2.2712 (1.28993) 4.2168 (2.50258) 7.08 (11.669) 13.64 (11.045)

IT 38 1.1768 (1.33956) 2.0147 (1.32235) 3.1916 (2.38748) ─1.31 (21.070) ─2.77 (48.475)

Telekom 4 3.4175 (1.62900) 2.8300 (.84853) 6.2475 (2.12578) 14.60 (15.359) 29.97 (26.182)

Kraftförsörjning 2 1.795 (.03536) 1.4200 (1.35765) 3.2150 (1.322229)  ─4.85 (8.096) ─5.86 (11.589)
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och ROE negativt. Även det egna kapitalet påverkades av det negativa resultatet vilket innebar 

ytterligare påverkan på bolagets ROE som år 2013 landade på -315 procent. Bolagets ROA visade -

84 procent för år 2013. Det tål även att tänkas på att variationen inom sektorn var hög mellan 

bolagen sett utifrån standardavvikelserna i parenteserna.  

 

En annan sektor som visade upp ett starkt genomsnittligt negativt ROE och hög standardavvikelse 

är dagligvaror. Sektorn innehöll åtta bolag utifrån vårt urval och det genomsnittliga värdet har 

påverkats av Swedish Match som även de hade ett negativt eget kapital för räkenskapsåret. I detta 

fall handlade det dock inte om att bolaget gått dåligt utan snarare tvärtom. Swedish Match anses 

vara ett stabilt bolag i den meningen att det klarar av en hög skuldsättning. Det negativa egna 

kapitalet på 785 miljoner förklaras med att bolaget sedan år 2000 har gjort återköp av egna aktier 

samtidigt som en hög utdelning distribuerats till bolagets aktieägare (Swedish Match, 2014). Det 

negativa egna kapitalet medför att ROE var -345 procent för år 2013.  

 

Den sektor som hade bäst finansiell prestation inom studiens urval var telekom med ett 

genomsnittligt ROA på 14.60 procent och ROE på 29.97 procent. I detta fall bestod sektorn av fyra 

bolag och påverkades positivt av Tele2s kraftiga vinstförbättring under 2013. Bakgrunden till att 

bolaget gjorde en kraftig vinst i jämförelse med tidigare år kan förklaras med att Tele2 sålde sin 

ryska verksamhet till VTB Group under året (Tele2, 2014). Försäljningen medförde en 

nettokapitalvinst på cirka 13,9 miljarder SEK vilket således påverkade bolagets vinst. Detta 

resulterade i sin tur i ett ROA och ROE för 2013 på 37 respektive 68 procent. 

 

4.2 Korrelations- och regressionsanalys 
Till en början kommer Pearsons korrelationsmatris presenteras (se tabell 6) för att synliggöra 

korrelation mellan modellens olika variabler, exkluderat dummies för sektortillhörighet. I detta 

delkapitel reflekterar vi även över felkällan multikollinearitet som nämndes i metodkapitlet. Innan 

resultatet från de olika regressionsanalyserna presenteras kommer även en reflektion över de två 

felkällorna heteroskedasticitet och icke-normalfördelade residualer att göras.  

 

Presentationen av regressionsanalyserna kommer sedan ske via tre tabeller där tabell 7 visar 

resultatet med den totala CSP-poängen som oberoende variabel och tabell 8 och 9 visar resultaten 

där dimensionen miljö respektive mänskliga rättigheter är den oberoende variabeln. För samtliga 

regressioner har kontrollvariablerna för storlek, risk och sektortillhörighet inkluderats i likhet med 
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Mahoney och Roberts (2007) studie. Vidare presenteras den beroende variabeln ROA som modell 1 

och ROE som modell 2 i samtliga regressionstabeller där en regressionsanalys för vardera nyckeltal 

har utförts. I samtliga analyser grundar sig signifikansnivån på tvåsidiga test. Observera att samtliga 

F-tester för variansanalysen ANOVA var signifikanta för alla regressioner vilket indikerar att 

modellerna inte enbart fångat slumpmässig variation (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 

4.2.1 Korrelationsanalys 
I tabell 6 kan vi se att det förelåg signifikant korrelation mellan de två nyckeltalen för finansiell 

prestation, ROA och ROE. Den totala CSP-poängen var signifikant korrelerad med ROA men inte 

med ROE. Den miljömässiga dimensionen var även den signifikant korrelerad med ROA men inte 

med ROE, medan dimensionen mänskliga rättigheter varken hade en signifikant korrelation med 

ROA eller ROE.   

 
Tabell 6  
Pearsons korrelationsmatris 

 
*p < .01 **p < .05 "Variabel" visar mått för respektive beroende och oberoende variabel, samt för två kontrollvariabler. 
"Medelvärde" visar variabelns medelvärde. "S.D." visar variabelns standardavvikelse. "ROA" visar korrelation mellan ROA och 
övriga variabler. "ROE" visar korrelation mellan ROE och övriga variabler. "Miljö" visar korrelation mellan dimensionen miljö och 
övriga variabler. "Mänskliga rättigheter" visar korrelation mellan dimensionen mänskliga rättigheter och övriga variabler. ”Total 
CSP” visar korrelation mellan det totala måttet på CSP och övriga variabler. ”Totala Tillgångar” visar korrelation mellan Totala 
Tillgångar och Skuld/Totala Tillgångar. 
 

Korrelationsmatrisen synliggör även korrelationen mellan de olika oberoende variablerna där det 

som tidigare nämnts var viktigt att se så att dessa inte hade en stark korrelation som kunde leda till 

multikollinearitet i de olika regressionsmodellerna. I denna mening var det viktigt att titta på 

korrelationen mellan de tre måtten på CSP, kontrollvariablerna för storlek (totala tillgångar) och 

risk (skuld/totala tillgångar). Denna risk kunde därmed betraktas som liten med tanke på att det 

fanns en god marginal till det kritiska värdet på 0.7-0.8 (Djurfeldt & Barmark, 2009). För säkerhets 

skull har kollinearitetsdiagnos gjorts i SPSS med hjälp av VIF och toleransvärden. VIF-värdena för 

dessa variabler var under det kritiska värdet på 2.5 samt att toleransvärdet översteg det kritiska 

värdet 0.5 i samtliga regressioner.   

Variabel Medelvärde S.D. ROA ROE Miljö Mänskliga 
Rättigheter

Total CSP Totala 
Tillgångar

ROA 1.93 14.810

ROE 1.47 43.039 .719**

Miljö 2.0339 1.51647 .162* .101

Mänskliga Rättigheter 2.1345 1.23740 .098 .065 .703**

Total CSP 4.1684 2.54336 .145* .092 .938** .906**

Totala Tillgångar 80019.8721 472211.0408 .000 .039 .227** .294** .278**

Skuld/Totala Tillgångar .2299 .22197 .062 .012 .356** .258* .338** .419**
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4.2.2 Heteroskedasticitet och icke-normalfördelade residualer 
Multikollinearitet var en av de felkällor som vi redogjorde för i metodkapitlet och som behandlades 

under ovanstående korrelationsanalys. Heteroskedasticitet och icke-normalfördelade residualer är 

som vi nämnt tidigare ytterligare vanliga felkällor vid regressionsanalyser (se metodkapitel 3.4.1 & 

3.4.3). I metodkapitlet nämnde vi att outliers eller s.k. avvikare är bidragande orsaker till dessa två 

felkällor.  

 

Avvikare i vårt urval kan exemplifieras med två av de bolag vi nämnde tidigare kring diskussionen 

angående ROA och ROE, Nordic Mines och Swedish Match. Med dessa inräknade fanns det totalt 

fyra avvikare i modell 1 med beroende variabel ROA, och där de övriga två var Anoto Group och 

Karo Bio. I modell 2 med ROE som beroende variabel upptäcktes tre avvikare, utöver Swedish 

Match och Nordic Mines påträffades återigen Anoto Group. Förklaringar till att dessa bolag avviker 

från medelvärdet presenteras i bilaga 3. 

 

I och med att samtliga “Cooks distance”-värden var under 1 för samtliga regressionsmodeller, vilket 

indikerar att avvikarna inte haft någon större påverkan på modellen i stort, har vi i denna studie valt 

att utföra regressionerna utan transformation och utan att utesluta avvikarna. I detta beslut har även 

diskussionen kring dessa felkällor utifrån Djurfeldt och Barmark (2009) i metodkapitlet tagits i 

beaktande.   

 

4.2.3 Regressionsanalys Total CSP 
I tabell 7 visas resultaten för vår regressionsanalys inkluderad total CSP-poäng för test av vår första 

hypotes. Resultatet visade signifikanta positiva relationer mellan den totala CSP-poängen och de två 

nyckeltalen ROA och ROE för sig. ROA på signifikansnivån p < .01 och ROE på signifikansnivån 

p < .05. Relationen kan uppfattas svag men ger stöd för vår första hypotes. Förklaringskraften mätt 

med determinationskoefficienten 𝑅  var 16.6 procent för modell 1 och 12.5 procent för modell 2. 

Detta kan förklaras med att de valda oberoende variablerna i de två modellerna förklarar 16.6 

procent respektive 12.5 procent av variansen i den beroende variabeln.   

 

Kontrollvariabeln för risk visade en antydan till en negativ association med den finansiella 

prestationen i modellen då p-värdena i de olika modellerna hamnar på .075 respektive .087 vilket är 

inom signifikansnivå p < 0.1.  
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Tabell 7  
Regressionsanalys total CSP och finansiell prestation 

 
*p < .05 **p < .01. Koefficient (standardfel). ”Variabler” visar oberoende variabler, kontrollvariabler och de olika sektorerna. 
”Modell 1” visar regressionen för ROA som beroende variabel och Total CSP som oberoende variabel. ”Modell 2” visar regressionen 
för ROE som beroende variabel och Total CSP som oberoende variabel. 
 

4.2.4 Regressionsanalys CSP-dimensionen Miljö 
I tabell 8 presenteras resultaten för den andra regressionsanalysen där miljödimensionen inom CSP 

är den oberoende variabeln och således test av hypotes två. Liknande som för total CSP visade 

modellen på en signifikant positiv relation med både ROA och ROE. Däremot denna gång på 

signifikansnivån p < .01 för båda modellerna. Den positiva relationen var högre för 

miljödimensionen jämfört med den totala CSP-poängen vilket även ger stöd till vår andra hypotes. 

Förklaringskraften var även starkare för båda modellerna då 𝑅  visade 17.2 procent för modell 1 

med ROA och 12.8 procent för modell 2 med ROE. Även denna regression gav en indikation på att 

Variabler Modell 1 Modell 2

Beroende ROA ROE

Oberoende
Total CSP .012** (.005) .030* (.014)

Kontrollvariabler
Totala Tillgångar −1.925E-8 (.000) −1.161E-9 (.000)

Skulder/Totala Tillgångar −.105 (.059) −.300 (.175)

Sektor dummy variabler
Energi .120 (.115) .226 (.341)

Material −.096 (.108) −.375 (.321)

Industri .073 (.101) .093 (.299)

Sällanköp .071 (.102) .095 (.305)

Dagligvaror .103 (.111) −.263 (.329)

Hälsovård −.023 (.103) −.103 (.305)

Finans .133 (.102) .217 (.303)

IT .017 (.102) −.023 (.302)

Telekom .160 (.121) .270 (.361)

R ² .166 0.125

Adj. R² .116 .072

F 3.768 2.914

Sig. .000 .003

N 211 211
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risk har en negativ association med de två nyckeltalen då den i modell 1 närmar sig p < .05 med ett 

värde på .054 och för modell 2 med ett värde på .070.  

 
Tabell 8  
Regressionsanalys CSP-dimensionen miljö och finansiell prestation  

 
*p < .05 **p < .01. Koefficient (standardfel). ”Variabler” visar oberoende variabler, kontrollvariabler och de olika sektorerna. 
”Modell 1” visar regressionen för ROA som beroende variabel och dimensionen miljö inom CSP som oberoende variabel. ”Modell 
2” visar regressionen för ROE som beroende variabel och dimensionen miljö inom CSP som oberoende variabel. 
 

4.2.5 Regressionsanalys CSP-dimensionen Mänskliga Rättigheter 
I tabell 9 återfinns resultatet från de sista regressionsanalyserna med den andra dimensionen i CSP, 

mänskliga rättigheter, där hypotes tre har testats. Utifrån resultatet kan vi se att denna dimension 

inte var signifikant relaterad till de studerade bolagens finansiella prestation på de valda 

signifikansnivåerna. P-värdet för modell 1 visade .065 och för modell 2 .104 vilka indikerar en svag 

positiv relation genom att ta koefficienterna för dimensionen i beaktande. Därmed kan vi även finna 

Variabler Modell 1 Modell 2

Beroende ROA ROE

Oberoende
Miljö-dim. CSP .023** (.008) .057** (.024)

Kontrollvariabler
Totala Tillgångar −1.698E-8 (.000) 5.197E-9 (.000)

Skulder/Totala Tillgångar −.114 (.059) −.321 (.176)

Sektor dummy variabler
Energi .126 (.114) .237 (.341)

Material −.099 (.108) −.380 (.321)

Industri .073 (.100) .094 (.299)

Sällanköp .074 (.102) .104 (.304)

Dagligvaror .110 (.110) −.245 (.328)

Hälsovård −.013 (.102) −.080 (.305)

Finans .142 (.102) .241 (.303)

IT .029 (.102) −.007 (.302)

Telekom .160 (.121) .270 (.360)

R ² .172 0.128

Adj. R² .122 .075

F 3.428 2.424

Sig. .000 .006

N 211 211
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ett visst stöd till vår tredje hypotes. Förklaringskraften uppgick till 15.2 procent med ROA som 

beroende variabel och 11.5 procent med ROE som beroende variabel.  

 
Tabell 9  
Regressionsanalys CSP-dimensionen mänskliga rättigheter och finansiell prestation 

 
*p < .05 **p < .01. Koefficient (standardfel). ”Variabler” visar oberoende variabler, kontrollvariabler och de olika sektorerna. 
”Modell 1” visar regressionen för ROA som beroende variabel och dimensionen mänskliga rättigheter inom CSP som oberoende 
variabel. ”Modell 2” visar regressionen för ROE som beroende variabel och dimensionen mänskliga rättigheter inom CSP som 
oberoende variabel. 
 
 
 
 
 
 
 

Variabler Modell 1 Modell 2

Beroende ROA ROE

Oberoende
Mänskliga Rättigheter-dim. CSP .016 (.009) .043 (.026)

Kontrollvariabler
Totala Tillgångar −1.639E-8 (.000) 5.007E-9 (.000)

Skulder/Totala Tillgångar −.082 (.058) −.247 (.172)

Sektor dummy variabler
Energi .108 (.115) .196 (.343)

Material −.077 (.108) −.330 (.322)

Industri .079 (.101) .108 (.301)

Sällanköp .075 (.103) .104 (.307)

Dagligvaror .107 (.112) −.255 (.331)

Hälsovård −.029 (.104) −.119 (.307)

Finans .126 (.103) .200 (.305)

IT .011 (.103) −.040 (.305)

Telekom .174 (.122) .300 (.363)

R ² .152 .115

Adj. R² .101 .062

F 2.959 2.153

Sig. .001 .015

N 211 211
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5. Resultatdiskussion, studiens bidrag och slutsats 
 

 
I arbetets avslutande kapitel diskuteras studiens resultat utifrån de hypoteser som ställts upp. Här 

knyts vidare an till tidigare forskning som presenterats i studiens teorikapitel. Kapitlet innehåller 
även mindre formella delar där våra egna reflektioner lyfts fram. Vidare följer en redogörelse för 

studiens bidrag, slutsats, begränsningar och förslag till vidare forskning.
 

 
5.1 Diskussion av resultatet 
Finns det någon relation mellan företags redovisade CSR och finansiella prestation? är den fråga 

som legat till grund för denna studie. Relationen mellan företags CSP och finansiella prestation har 

som nämnts intresserat forskare under en lång tid, men om det föreligger någon relation och hur den 

i sådana fall ser ut råder det delade meningar om (McWilliams & Siegel, 2001; Marom, 2006; 

Mahoney & Roberts, 2007; Makni et al., 2009; Charlo et al., 2015). Denna studie har med detta som 

grund gjorts i syfte att vidare bidra till de varierande resultaten inom forskningsområdet. Mycket av 

forskningen har skett i en anglosaxisk kontext vilket inte är konstigt då CSR som begrepp har sin 

grund i dessa länder (De Geer et al. 2009). USA och Kanada har i ett tidigare stadium än 

exempelvis Sverige haft tillgång till databaser som mäter CSP vilket inneburit bättre förutsättningar 

till mätning av CSP och således studier inom området.  

 

Då Skandinavien och framförallt Sverige har lyfts fram som ett av de mer framstående länderna i 

frågor kring CSR och dess starka koppling till intressentteorin (Strand et al. 2015), ansåg vi att en 

studie inom området vore intressant. Ett viktigt incitament för studien kan även härledas till det 

lagförslag som lämnats till regeringen som kan innebära att uppemot 2000 företag kan bli tvungna 

att rapportera angående deras CSR-arbete från och med den 1 juli 2016. Detta inkluderar alla de 

börsnoterade företagen på Stockholmsbörsen. I och med detta fanns det en god grund att undersöka 

relationen mellan dessa börsnoterade företags CSR-arbete och deras finansiella prestation inom en 

svensk kontext. Med hjälp av FIAF (2013) fick vi tillgång till en oberoende mätning av CSP vilket 

möjliggjorde utförandet av studiens syfte. Utifrån syftet och tidigare forskning deducerades tre 

hypoteser som nedanför kommer diskuteras utifrån regressionsanalysernas resultat. Studiens första 

hypotes löd enligt följande: 

 

H1: Företags totala CSP-poäng och finansiella prestation har en positiv relation. 
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Våra resultat indikerar en signifikant relation mellan CSP mätt med FIAFs totala CSP-poäng och 

finansiell prestation som i modell 1 representeras av nyckeltalet ROA och i modell 2 av ROE. 

Modell 1 synliggör att en poängs ökning i den totala CSP poängen skulle innebära en ökning av 

ROA med 1.2 procentenheter medan för modell 2 skulle ROE under samma omständigheter öka 

med 3.0 procentenheter, allt annat lika. Dessa resultat går i linje med bl.a. Waddock och Graves 

(1997) resultat som även dem fann signifikanta relationer mellan ett totalt betyg på CSP och 

finansiell prestation, men i motsats med bl.a. Mahoney och Roberts (2007) och Makni et al. (2009) 

som inte fann någon signifikant relation.  

 

Våra resultat kan förklaras med hjälp av intressentteorins perspektiv där Freeman som nämnts 

tidigare är en framstående sympatisör för denna syn (Marom, 2006). Intressentteorin och det som 

Nelling och Webb (2009) lyfter fram som en god spiral kan förklaras av att företag som tar sina 

olika intressenters krav på allvar och uppfyller dessa, kommer belönas med ett gott rykte. Detta kan 

i sin tur leda till en ökad finansiell prestation, och våra resultat kan med hänsyn taget till detta 

förklara företags CSR-arbete och dess redovisning kring detta arbete som en värdeskapande 

strategi. Eftersom redovisning av dessa typer av frågor fortfarande är av frivillig natur kan detta 

anses vara ett tecken på att företagen i och med redovisningen visar att de tar hänsyn till de olika 

intressenternas behov kring dessa frågor som vi synliggjorde med hjälp av Maliks (2015) 

intressentfigur. Detta sammanfaller väl med Porter och Kramers (2011) diskussion kring delat 

värdeskapande (CSV) där företag som hanterar de olika intressenternas behov och utmaningar inte 

enbart kommer skapa värde för samhället, utan även ekonomiskt värde för de själva. Att resultatet 

stödjer vår hypotes kan även stärka den intressentteoretiska fundamentala grund som Strand et al. 

(2015) redogör för att skandinaviska länder och framförallt Sverige besitter. Sverige har enligt 

Strand et al. (2015) placerat sig i topp i flera undersökningar inom området CSR vilket talar för att 

svenska bolag ser potentialen och vikten med att arbeta aktivt med CSR kopplat till deras olika 

intressenter samt redovisa för detta arbete.    

 

Studiens resultat angående relationen mellan den totala CSP-poängen och finansiell prestation kan 

utan eftertänksamhet anses som svag. 1.2 procentenheter och 3.0 procentenheter kan verka lite men 

sett ur specifika företags kontext kan några procentenheters ökad avkastning på totala tillgångar 

respektive eget kapital röra sig om miljarder kronor. Om vi fokuserar på exempelvis de svenska 

storbankerna märks detta tydligt. Storbankernas genomsnittliga totala tillgångar år 2013 uppgår till 
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cirka 3108 miljarder kronor vilket kan på ett klarare sätt synliggöra vårt resonemang. Dock ska 

tydliggöras att storbankernas totala tillgångar är betydligt högre än för övriga bolag i urvalet.     

 

Viktigt att återupprepa och reflektera över är även de två regressionsmodellernas förklaringskraft 

mätt med determinationskoefficienten 𝑅 . I modell 1 uppgick den till 16.6 procent och i modell 2 

till 12.5 procent vilket bekräftar att ett företags finansiella prestation påverkas av fler variabler än 

vad vi tagit hänsyn till i denna studie. Detta då den större delen av variationen kan förklaras av 

residualerna i de två modellerna istället för vår regression. Eftersom studien till stor del har utgått 

från tidigare forskning har hänsyn tagits till de variabler som förekommit i tidigare studier vilket då 

har möjliggjort en jämförelse mellan resultaten. Denna och även tidigare studiers 

regressionsmodeller indikerar däremot att fler variabler bör tas med vilket stödjer bl.a. Ullman 

(1985) och McWilliams och Siegels (2001) diskussion kring detta. Ullman (1985) menar 

exempelvis att det förekommer ett flertal mellanliggande variabler mellan de två studerade 

variablerna CSP och finansiell prestation. McWilliams och Siegel (2001) lyfter fram förslag på 

några av dessa där de anser att bl.a. forskning och utveckling samt kostnader för marknadsföring är 

externa faktorer som kan anses ha en påverkan på relationen mellan CSP och finansiell prestation. I 

jämförelse med bl.a. Mahoney och Roberts (2007) studie, som undersökte en liknande 

frågeställning fast i en kanadensisk kontext, uppvisar våra modeller dock än högre förklaringskraft 

än deras.  

  

Då den fåtaliga forskning som gjorts inom området i en svensk kontext i princip uteslutande har 

undersökt relationen utifrån ett samlat mått på CSP, ansåg vi i enlighet med Mahoney och Roberts 

(2007) och Makni et al. (2009) att det fanns behov av att undersöka relationen utifrån specifika 

dimensioner. Studien syftade därför till att även undersöka relationen utifrån dimensionerna miljö 

och mänskliga rättigheter vilket anses ha en stark koppling till den europeiska ram som formades 

kring ämnet CSR i början av 2000-talet. Folksam har som vi tidigare nämnt inspirerats av detta 

ramverk i framtagandet av FIAF vilket gav oss en god grund att även studera relationen utifrån 

dessa två dimensioner.  De efterföljande hypoteserna löd enligt följande: 

 

H2: Företags CSP-poäng för dimensionen miljö och finansiella prestation har en positiv 

relation. 
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H3: Företags CSP-poäng för dimensionen mänskliga rättigheter och finansiella prestation 

har en positiv relation. 

 

Gällande de två hypoteserna som behandlar de olika dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter 

separat finner vi stöd till vår andra hypotes angående dimensionen miljö men inte vår tredje hypotes 

angående dimensionen mänskliga rättigheter. Dock var resultatet från regressionsanalysen gällande 

dimensionen mänskliga rättigheter signifikant på en p < .10-nivå, vilket kan indikera att en relation 

även finns mellan denna dimension och företagens finansiella prestation. Då resultaten inte var 

signifikanta på vald signifikansnivå p < .05 är vi lite mer försiktiga i diskussionen kring denna 

dimension. 

     

Regressionsanalysen var som tidigare nämnts uppdelad i två modeller där ROA respektive ROE 

utgjorde den beroende variabeln. Resultatet från regressionen gällande miljödimensionen visade att 

en ökning i den miljömässiga poängen skulle ökat ROA med 2.3 procentenheter och ROE med 5.7 

procentenheter. Till synes ses en starkare positiv association mellan miljödimensionen och 

företagens finansiella prestation jämfört med den totala CSP-poängen. Förklaringskraften visade 

𝑅 -värden på 17.2 procent för modell 1 och 12.8 procent för modell 2 vilket även det var högre för 

båda modellerna jämfört med den totala CSP-poängens respektive modell. 

 

Dessa resultat sammanfaller väl med tidigare forskningsresultat där individuella dimensioner inom 

CSP och framförallt miljödimensionen visat på signifikanta relationer med finansiell prestation. 

Mahoney och Roberts (2007) och Makni et al. (2009) är två exempel på studier som fann 

signifikanta relationer mellan miljödimensionen och kanadensiska börsnoterade företags finansiella 

prestation. Till skillnad från våra resultat visade Maknis et al. (2009) studie en negativ relation 

vilket går i linje med den neoklassiska synen att ett miljörelaterat CSR-arbete ger högre kostnader 

vilket i sin tur påverkar företagens finansiella prestation negativt. Våra resultat sammanfaller dock 

återigen med intressentteorins perspektiv att företags miljörelaterade CSR-arbete och redovisning 

kring dessa aktiviteter leder till en ökad finansiell prestation. 

 

Genom att återkoppla till resultatet kring vår tredje hypotes gällande dimensionen mänskliga 

rättigheter visade som sagt inte dessa resultat en signifikant relation på .05-nivån då 

signifikantvärdet för modell 1 visade .065 och .104 för modell 2. Som vi kan se var resultatet med 

ROA som beroende variabel inte långt ifrån signifikant. Detta gör att vi för modell 1 känner oss lite 
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tryggare att uttala att en indikation till en positiv relation återfinns i jämförelse med modell 2 med 

ROE som beroende variabel. Om vi däremot tar hänsyn till tidigare studier inom området är det inte 

ovanligt att en signifikansnivå på p < .10 använts (se bl.a. Waddock & Graves, 1997; Mahoney & 

Roberts, 2007). Utifrån tidigare forskning kan vi då även få ett visst stöd för vår tredje hypotes där 

resultatet för modell 1 är signifikant medan modell 2 är nära signifikant utifrån denna 

signifikansnivå. Förklaringskraften 𝑅  för modell 1 uppgick till 15.2 procent och för modell 2 till 

11.5 procent vilket var lägre i jämförelse med det totala måttet på CSP och även för 

miljödimensionen. Om vi då tar hänsyn till en signifikansnivå på p < .10 sammanfaller våra resultat 

med bl.a. Makni et al. (2009) som fann signifikanta relationer mellan dimensionen medarbetare och 

finansiell prestation. Däremot fann de till skillnad från oss en negativ relation och med ett 

marknadsrelaterat mått på finansiell prestation. När denna variabel approximerades med hjälp av de 

redovisningsmässiga måtten ROA och ROE fann Makni et al. (2009) ingen signifikant relation, 

vilket då går i linje med våra resultat ifall vi enbart fokuserat denna diskussion till en 

signifikansnivå på p < .05 som vi utgått ifrån i vår studie. 

 

5.1.1 Egna reflektioner över resultat gällande de enskilda dimensionerna 
Vidare anser vi det vara intressant att utifrån studiens resultat reflektera över anledningen till varför 

redovisning av miljöarbete och finansiell prestation har en signifikant, positiv relation medan 

redovisning av arbete för mänskliga rättigheter och finansiell prestation inte har det på en p < .05-

nivå. Detta ger en indikation på att företag i en svensk kontext som vill uppnå en högre finansiell 

prestation sannolikt bör fokusera på miljörelaterade aktiviteter och redovisning kring dessa i större 

utsträckning än mänskliga rättigheter. Med andra ord finns det ett incitament utifrån denna studies 

resultat att företag bör ägna sig åt mer miljörelaterat arbete och redovisning kring detta för att uppnå 

en högre finansiell prestation.  

 

Anledningar till denna upptäckt är svårt att sätta fingret på men en tanke kan vara att fler 

intressenter påverkas av de miljörelaterade frågorna och därmed efterfrågar en ökad redovisning 

angående dessa jämfört med människorättsliga frågor. Sett till Maliks (2015) figur (se figur 3 i 

teorikapitlet) kan det tänkas att flera olika intressenter påverkas av miljörelaterade problem medan 

människorättsliga problem till stor del drabbar de anställda primärt. Denna tanke kan då även leda 

oss in på diskussionen att en del företag enligt Cho och Patten (2007) väljer att försköna bilden av 

sig själva och dölja mindre bra prestationer. Eftersom anställda i ett företag utgör en del av arbetet 

för mänskliga rättigheter sker delar av arbetet inom dimensionen i nära anslutning till 
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företagsledningen, vilket kan antas medföra svårigheter med att på något sätt försköna detta arbete 

genom redovisningen. Tänkas kan att det med ett mindre motstånd går att försköna bilden av 

företagets miljöarbete, vilket skulle kunna ligga till grund för en del av företags miljöredovisning 

och följaktligen en del av den redovisning som ligger till grund för den relation som denna studie 

undersökt. Sammanfattningsvis kan det med andra ord finnas ett ökat incitament för företag att 

försköna den miljörelaterade dimensionen som påverkar fler intressenter till en lägre risk än den 

människorättsliga dimensionen, där intressenterna faktiskt är de anställda. Däremot ska lyftas fram 

att vi är av den åsikten att inget företag kan åstadkomma någon långsiktig lönsamhet med en sådan 

strategi då det förr eller senare kommer uppmärksammas. Med detta sagt finns det tyvärr bevis på 

företag som mer eller mindre använt sig av sådana metoder där Volkswagen, som vi nämnde i 

bakgrunden, är ett bra exempel på företag som fuskat med miljörelaterade problem i närtid 

(Fröberg, 2015). När miljöfusket uppdagades störtdök aktien på Frankfurtbörsen och 90 miljarder 

kronor i börsvärde gick upp i rök inom loppet av några timmar (ibid.), vilket synliggör effekterna av 

ett socialt oansvarsfullt agerande.  

 

Vår upptäckt kan kanske även delvis förklaras av den växande debatten om miljö och 

klimatrelaterade frågor i Europa samt att diverse miljökatastrofer de senaste åren har fått stor global 

uppmärksamhet vilket medfört en ökad medvetenhet kring dessa risker. Som tidigare diskuterats har 

Europakommissionen (2001) visat ett tydligt fokus mot företags förhållningssätt kring miljö inom 

Europa där även von Arx och Siegler (2014) pekat på att centrala komponenter i Europa är skärpt 

klimatpolitik och medvetenhet om klimatförändringar. Vidare är ett tydligt exempel på en 

miljökatastrof i närtid, som fick stor medial uppmärksamhet över hela världen, det stora 

oljeutsläppet i Mexikanska Gulfen som orsakades av BP år 2010 (Kederstedt, 2012). Katastrofen 

fick förödande konsekvenser, inte bara för företaget, utan även för natur och samhället i stort (ibid.). 

Som vi redogjorde för i inledningen med hjälp av Borglund et al. (2009) har stora företagsskandaler 

varit en viktig drivkraft för CSR historiskt.  Detta kan stödja våra tankar om att intressenternas 

efterfrågan kring denna typ av redovisning delvis kan påverkas av vad som uppmärksammas och 

där media får en viktig roll. Genom att företagen tar hänsyn till dessa frågor genom ett proaktivt 

arbete och sedan redovisar dessa åtaganden utifrån intressenternas intressen, uppfylls denna ökande 

efterfrågan. Företaget skapar därmed legitimitet vilket i enlighet med det intressentteoretiska 

perspektivet leder till en ökad finansiell prestation.     
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Vidare kan dessa tankar, om att den miljömässiga dimensionen uppmärksammas mer än 

dimensionen gällande mänskliga rättigheter, kanske förklaras av fackföreningarnas starka fotfäste i 

Sverige. De Geer et al. (2009) nämner att fackföreningarna med Landsorganisationen (LO) i spetsen 

som grundades redan år 1898, var en huvudsaklig drivkraft för förändringar inom arbetsrelaterade 

frågor och arbetsmarknaden i stort. Dessa frågor kan ses ha en stark koppling till den 

människorättsliga dimensionen där Folksam (2013) innefattar flera kriterier kopplade till 

arbetsrelaterade frågor i mätningen av denna dimension. Eftersom Sverige har haft en lång tradition 

med fackföreningarnas starka inflytande i dessa frågor anser vi att det kan tänkas att svenska företag 

redan har en hög standard inom dessa frågor och att detta medför att fokus och det mediala intresset 

kring dessa frågor inte får lika stort utrymme som miljörelaterade frågor. 

 

5.2 Studiens bidrag och slutsats  
I denna del kommer vi till en början att reflektera över studiens bidrag, både utifrån ett teoretiskt 

perspektiv och ett praktiskt perspektiv. Inledningsvis kommer vi att redogöra för de bidrag som 

presenterades i arbetets inledande del, vilka till stor del kan anses vara av teoretisk karaktär då 

studien är tänkt att bidra till den befintliga kunskapen inom forskningsområdet. Vi finner det vidare 

intressant att sätta studien i relation till praktiken, varpå den andra delen till en början behandlar 

studiens praktiska bidrag utifrån företagens perspektiv. I denna del försöker vi även sätta resultatet i 

ett vidare perspektiv då vi ser bortom företagen och den effekt som den undersökta relationen får på 

dem genom att diskutera resultatet utifrån andra synvinklar. Då detta som sagt går utanför studiens 

fokus på företagens perspektiv kommer nya intressanta källor lyftas fram för att stödja diskussionen 

som inte behandlats i studiens teoretiska referensram. Avslutningsvis redogör vi för våra slutsatser 

utifrån studiens syfte och resultat. 

 

5.2.1 Teoretiskt bidrag 
I och med att studiens syfte har uppfyllts har vi även bidragit till forskningen med det som för 

studien var tänkt. Som ovan nämnts kan de två bidrag som presenterades i det inledande kapitlet ses 

ha en teoretisk karaktär. Utförandet av studien har således bidragit med vidare empirisk forskning 

till de varierande forskningsresultaten genom att undersöka en relation som fortfarande inte 

undersökts i någon större utsträckning i en svensk kontext. I linje med majoriteten av tidigare 

forskning som undersökt relationen i andra kontexter (se bl.a. Orlitzky et al., 2003; Margolis et al., 

2009) indikeras en positiv signifikant relation utifrån ett totalt mått på CSP i enlighet med 

intressentteorin. För det andra har studien unikt bidragit med signifikanta resultat gällande den 
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enskilda dimensionen miljö inom CSP och dess relation till redovisningsmässiga mått på finansiell 

prestation i en svensk kontext. Detta i enlighet med senare tids forskning (se bl.a. Mahoney & 

Roberts, 2007; Makni et al. 2009) som undersökt specifika dimensioner inom CSPs 

multidimensionella konstruktion. Däremot fann vi en positiv relation som återigen stöds av 

intressentteorin till skillnad från bl.a. Makni et al. (2009) som fann negativa relationer i enlighet 

med det neoklassiska perspektivet.    

 

5.2.2 Praktiskt bidrag 
Eftersom denna studies tilltänkta bidrag som tidigare nämnts är av teoretisk karaktär anser vi det 

vara av vikt att även reflektera över vad denna studie praktiskt har bidragit med. Eftersom studien 

genomgående har haft ett fokus utifrån företagens perspektiv, genom att CSP har satts i relation till 

svenska börsnoterade företags finansiella prestation, känns det relevant att även försöka skönja 

några mer praktiska implikationer som berör företagen. Som rådande lagförslag vittnar om blir det 

allt viktigare för företag att integrera redovisning av miljö och mänskliga rättigheter i sitt arbete. 

Detta belyser kontentan av den positiva relation mellan redovisning av miljörelaterat arbete och 

finansiellt resultat som föreliggande studie funnit. Med detta sagt kan det antas vara viktigt att 

företags ledning förstår denna relation. Genom att återkoppla denna diskussion till den beskrivande 

statistiken angående CSP i resultatkapitlet framgår det att det fortfarande finns mycket kvar att göra 

angående företags redovisning kring CSR. I bl.a. tabell 3 samt 4 kan ses att framförallt de mindre 

företagen kan bli betydligt bättre på detta, eller rättare sagt måste bli det om lagförslaget går 

igenom.   

 

Att ämnet CSR regleras i lag kan vidare anses ge incitament för företag att i högre grad ägna sig åt 

arbete inom ämnet i flera hänseenden. Det kan bl.a. tänkas att om det ställs krav på företag att 

redovisa arbete inom ämnet CSR blir företag mer mån om att arbeta med sådana frågor för att ha 

något att redovisa och undgå att visa att det inte är något de prioriterar. Oavsett om ett lagförslag 

ställer krav på hur mycket resurser företag ska lägga på frågor inom detta område eller endast ställer 

krav på att redovisning inom området ska ske, finns tack vare den positiva relationen incitament för 

företag att göra mer än vad lagen kräver. Detta går i linje med McGuires (se Carroll, 1979) tankar 

kring företags ansvar då de menade att ansvaret sträcker sig bortom ekonomiska och legala 

skyldigheter. Ett ökat arbete inom CSR kan dessutom antas medföra andra positiva aspekter för 

företaget som t.ex. en förbättrad relation med dess intressenter vilket går i linje med intressentteorin 

och Porter och Kramers (2011) besläktade synpunkter om ett delat värdeskapande (CSV). Dessa 
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tankar anser vi skildra ett idag mer allmänt synsätt på socialt ansvarstagande vilket kan ifrågasätta 

Friedman (1970) och andra neoklassiska ekonomers syn på ansvarstagande, d.v.s. att uteslutande 

maximera vinst till aktieägarna. Denna vinst skapas på bl.a. miljöns bekostnad men är enligt 

Friedman (1970) helt adekvat så länge företagen håller sig till lagen. Detta synsätt har dock mer och 

mer börjat ifrågasättas och företag med denna syn blir oftast ett hett diskussionsobjekt i media. Som 

vi nämnde tidigare i arbetet har internet varit en viktig drivkraft för CSRs framväxt. Internet och 

den digitala utvecklingen har även medfört ökade möjligheter att upptäcka företag med socialt 

oansvarsfulla metoder och när de väl uppdagas sprids informationen fort. Både genom 

konventionell media men även genom de olika sociala medier som finns idag. Konsekvensen blir att 

företagen straffas hårt och snabbt. Av den anledningen anser vi att det bör finnas incitament att 

väcka frågan om inte den neoklassiska synen har förlorat mark. I en tid där människor, tack vare 

den digitala utvecklingen, är mer uppdaterade än någonsin kring vad som sker i deras omvärld anser 

vi att den neoklassiska synen kan kännas som ett föråldrat synsätt vars status sakta men säkert 

förminskas i takt med samhällets ökade medvetenhet om socialt ansvarstagande.      

 

Genom att lyfta blicken och, som vi tidigare nämnde, försöka se studiens resultat utifrån perspektiv 

och synsätt som inte varit i fokus i denna studie finner vi det intressant att fundera över vad dessa 

resultat kan betyda för andra utöver de studerande företagen. Genom att återkoppla till den 

inledande empiriska förankringen gällande det lagförslag som den svenska regeringen lagt fram 

uppkommer intressanta funderingar. Då lagen innebär reglering kring redovisning inom olika 

dimensioner inom CSR, vilka utgörs av mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, korruption och socialt 

ansvar, tyder det på att forskning kring de olika dimensionerna är relevant. Då denna studie har 

visat en signifikant relation mellan den miljömässiga dimensionen och företagens finansiella 

prestation, men inte med den människorättsliga, kan det ifrågasättas om dessa två dimensioner ska 

behandlas och regleras på olika sätt. En ännu mer intressant frågeställning kan vara om den 

miljömässiga dimensionen ens behöver regleras om det nu visar sig att företag faktiskt kan uppnå 

en bättre finansiell prestation genom att arbeta mer miljömedvetet och redovisa detta arbete. Utifrån 

teorin om företaget (Jensen, 1988) och den neoklassiska synen är trots allt företagens grundidé att 

generera vinst vilket tack vara den positiva relationen borde medföra att detta ligger i företagens 

intresse. Dessa tankar har bl.a. lyfts fram av Orlitzky et al. (2003) och Telle, Aslaksen och 

Synnestvedt (2004) där de menar att om det finns en positiv relation mellan miljömässiga 

prestationer och finansiella prestationer så bör regleringen kunna mjukas upp. I en svensk kontext 

skulle detta kunna innebära att om det nu finns ekonomiska incitament för företag att tänka mer 
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miljömedvetet kring deras verksamhet borde det i sin tur innebära incitament för mindre statligt 

ingripande i form av regleringar. Våra reflektioner utgår härifrån att nya lagförslag och processen 

med att införa nya lagar bör innebära en åtgång av statliga resurser i form av bl.a. tid och pengar. 

Utifrån våra resultat som indikerar en positiv relation med den miljömässiga dimensionen och 

företags finansiella prestation kanske en besparing av statliga resurser skulle kunna göras om denna 

relation lyfts fram på ett tydligare sätt i stället för att reglera denna dimension.        

 

5.2.3 Bidragens trovärdighet 
De teoretiska och praktiska bidragens trovärdighet måste även sättas i relation till studiens resultat 

samt de statistiska analyser som bidragit till dessa resultat. Den deduktiva ansatsen har inneburit en 

djup inblick i tidigare forskning och dess specifika begrepp och empiriska metodval vilket har 

inspirerat oss i våra egna val i denna studie. Detta ger stöd åt vår studies resultat på detta plan och 

då även våra bidrag. Däremot ska även tidsperspektivet återigen lyftas fram då denna studie kan 

liknas med en ögonblicksbild och mer exakt för räkenskapsåret 2013. CSR och företagens 

ställningstagande kring detta, d.v.s. CSP, är en ständig process vilket gör det intressant att 

undersöka detta fenomen under en längre tidsperiod. Begränsningar angående ett index som mäter 

CSP konsekvent över flera år i en svensk kontext medförde att en tvärsnittsdesign ansågs lämplig i 

vår studie. Detta för att inte riskera att försämra studiens begreppsvaliditet samt reliabilitet. 

Däremot anser vi att en studie utförd på en längre tidsperiod antagligen skulle uppvisa intressantare 

resultat vilket i sin tur kunnat lett till ett mer omfattande bidrag till den existerande kunskapen. En 

diskussion kring studiens design kommer vi återkomma till under studiens begränsningar samt 

förslag till vidare forskning.   

 

Genom att föreliggande studie har använt sig av en kvantitativ strategi där generalisering oftast lyfts 

fram som ett mål (Bryman & Bell, 2013), vill vi även reflektera över huruvida vår studies resultat 

kan tänkas kunna generaliseras till andra kontexter som inte varit aktuell i den specifika 

undersökningen. Utifrån den bortfallsanalys som presenterades i arbetets metodkapitel har ingen 

snedvridande effekt uppstått genom att bortfallen i stort sätt är slumpmässigt fördelade sett utifrån 

studiens valda sektorer. I och med detta finner vi stöd i att generalisera våra resultat till studiens 

tilltänkta population vilket bestod av de 250 noterade företagen på Stockholmsbörsen år 2013. 

Utifrån vår bakgrund där vi lyfter fram att CSR och således även CSP skiljer sig mellan olika länder 

och regioner (Forte, 2013) anser vi att vi måste vara lite försiktigare med att generalisera studiens 

resultat till andra geografiska kontexter. Dock kan vi med stöd av Strand et al. (2015) ändå se en 
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tänkbar generalisering av resultatet inom den skandinaviska kontexten. De skandinaviska länderna 

har enligt Strand et al. (2015) många likheter och framförallt inom det område som denna studie har 

riktat in sig på vilket medför att en generalisering till dessa länder troligtvis stöds.        

           

5.2.4 Slutsats     
Syftet med denna studie var att empiriskt undersöka om det fanns någon relation mellan 

börsnoterade företags CSP och deras finansiella prestation i en svensk kontext, både utifrån ett totalt 

mått på CSP och utifrån de två dimensionerna miljö och mänskliga rättigheter separat. Våra 

undersökningar indikerar att en relation föreligger både utifrån ett totalt mått på CSP och ett mått 

utifrån den miljömässiga dimensionen, medan dimensionen mänskliga rättigheter inte uppvisar 

någon signifikant relation inom signifikansnivå p < .05.  

 

Våra resultat ger vidare indikation på att det föreligger en positiv relation mellan CSP och 

företagens finansiella prestation i enlighet med majoriteten av tidigare forskningsresultat (se bl.a. 

Orlitzky et al., 2003; Mahoney & Roberts, 2007; Makni et al., 2009). Den positiva relationen 

förklaras med intressentteorin där bl.a. Marom (2006) förklarar att företags finansiella prestation 

anses påverkas positivt av att företagen uppfyller deras intressenters behov kopplat till CSR. Något 

som enligt Nelling och Webb (2009) inom forskningsområdet har förklarats som en god spiral. 

Utifrån studiens resultat kan företags CSR-arbete och redovisning kring detta arbete med andra ord 

ses som en värdeskapande strategi vilket kan sammankopplas med Porter och Kramers (2011) 

diskussion om delat värdeskapande (CSV). Vidare indikerar studiens resultat att det finns 

incitament för att svenska börsnoterade företag bör fokusera på miljörelaterat arbete och 

redovisning kring detta i högre utsträckning än människorättsliga frågor vad det gäller att uppnå 

bättre finansiell prestation. Den miljömässiga dimensionens relation till finansiell prestation har av 

bl.a. Maknis et al. (2009) visat på signifikanta resultat i likhet med vår studie. Till skillnad från 

Maknis et al. (2009) studie, som visar på en negativ relation i enlighet med den neoklassiska synen, 

visar vår studie en indikation på en positiv relation i linje med intressentteorin. Sammanfattningsvis 

ger denna studie stöd för att socialt ansvartagande lönar sig. 

 
5.3 Studiens begränsningar 
I denna studie har vi enbart använt oss av sekundärdata som inhämtats från Folksams Index för 

Ansvarfullt Företagande för året 2013 (Folksam, 2013) och samtliga bolags årsredovisningar i 

urvalet för räkenskapsår 2013. Dessa källor anser vi vara av tillförlitlig karaktär, men detta är aldrig 
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något vi kan garantera. Vi har manuellt överfört den kvantitativa datan utifrån dessa källor till Excel 

för att sedan importera dessa till statistikprogrammet SPSS. Vi har ett antal gånger gått igenom den 

data som vi manuellt skrivit för att i största möjliga mån säkerställa så inga handhavande fel har 

gjorts. Detta är inget vi heller kan garantera, men med tanke på att avvikare har tagits på stort allvar 

och analyserats anser vi att inget större misstag har skett. 

Studien är av tvärsnittsdesign och undersöker relationen baserat på data endast från ett år. Farag, 

Meng och Mallin (2015) undersöker relationen under en treårsperiod och motiverar det med att det 

kan ge en missvisande bild om finansiella mått från endast ett specifikt år används, vilket kan anses 

vara en punkt som vidare kan utvecklas i föreliggande studie. Folksams index har sedan första 

utgivningsåret 2006 utvecklats flera gånger, och som nämnts gavs inget index ut för föreliggande år 

då Folksam arbetar med en ny, utvecklad version. Folksam har även vid ett tidigare tillfälle 

utvecklat indexet samt ändrat så att det kommer ut vartannat år istället för årligen vilket ligger till 

grund för vår bedömning att indexet är inkonsekvent. Dock är som sagt CSP en ständig process och 

med hänsyn taget till Farag et al. (2015) kan det ses som en svaghet att inte studien använt sig av en 

longitudinell design. I och med att studien använt sig av en tvärsnittsdesign och inte en longitudinell 

design har även inget kausalt samband kunnat undersökas. Genom att vi i våra regressionsanalyser 

har valt att se den finansiella prestationen som den beroende variabeln antas denna påverkas av den 

oberoende variabeln CSP. En studie som undersökt det kausala sambandet skulle därför troligtvis 

medföra mer intressanta bidrag till den redan existerande kunskapen på området.   

     

Farag et al. (2015) menar vidare att för att ett företags finansiella prestation ska mätas på ett så 

rättvist och sanningsenligt sätt som möjligt ska en kombination av redovisningsmässiga och 

marknadsmässiga mått användas. I föreliggande studie motiveras endast redovisningsmässiga mått, 

men möjligt är att ett starkare totalt mått av finansiell prestation erhållits om den även mätts utifrån 

mått baserade på företags marknadsvärde. 

 

Folksams index, och följaktligen denna studie, förutsätter att de företag som arbetar med CSR-

relaterade frågor redovisar detta. Det tas med andra ord ingen hänsyn till att det kan finnas företag 

som arbetar inom detta ämne utan att redovisa det, vilket kan ses som en begränsning av studien 

som oinskränkt utgår ifrån den data indexet tillhandahåller. Vidare menar vissa forskare som 

tidigare nämnts att det råder delade meningar kring varför företag ägnar sig åt denna frivilliga 

redovisning. Cho och Patten (2007) menar att redovisning inom ämnet hos vissa företag sker för att 

få företaget att framstå som bra i sin omvärld och dölja mindre bra sidor, snarare än att 
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redovisningen grundar sig i ett genuint arbete för hållbarhet. Detta kan vidare anses utgöra en 

begränsning för studien i dess arbete med att ge en så sanningsenlig bild som möjligt av 

verkligheten. 

  

5.4 Förslag till vidare forskning  
Föreliggande studie har väckt intresse och nyfikenhet kring fler frågeställningar kring relationen 

mellan CSR och finansiell prestation. Liknande studier kan på olika sätt utvecklas och vinklas för 

att vidare bidra till att redogöra för relationen, varav vissa delar vi diskuterar i detta kapitel. 

 

Det lagförslag som nu ligger för beslut är ett exempel på aktuella händelser som bidrar till ämnets 

uppmärksamhet och således till denna studie. Om förslaget antas, och EUs redovisningsdirektiv blir 

till lag, vore det intressant att studera om det får någon skillnad på den relation som denna studie 

undersöker. Vidare uppmuntrar vi därför till utvecklad forskning inom området om lagförslaget 

klubbas, som kan sättas i relation till denna. 

 

Precis som vi tog upp i vår diskussion kring vårt resultats förklaringskraft så är CSR endast en del i 

vad som bidrar till ett företags finansiella prestation. Detta väcker ett intresse kring att studera 

sambandet utifrån fler variabler som kan tänkas ha en relation till CSR och finansiell prestation. 

Farag, Meng och Mallin (2015) gör som tidigare nämnts en studie över tre år då de anser att 

finansiella mått från ett enstaka år kan ge en missvisande bild. Detta i kombination med det faktum 

att CSR är ett ämne under ständig utveckling motiverar en studie som inte bara undersöker ett 

fenomen utifrån en given tidpunkt, utan studerar förändring utifrån fler mätpunkter. Att studera 

relationen mellan CSP och finansiell prestation över tid, d.v.s. i en longitudinell studie, är således 

något vi tror vidare skulle bidra till forskningen. 

 

Finansiell prestation kan som tidigare nämnts mätas utifrån olika typer av mått. Vi motiverade med 

stöd av tidigare forskning i detta arbete mått av finansiell prestation utifrån redovisningsmässiga 

mått, men andra forskare har motiverat finansiella mått som baseras på företagets marknadsvärde. 

Ett förslag till vidare forskning är följaktligen att antingen kombinera de olika typer av mått i sin 

studie, alternativt att uteslutande mäta finansiell prestation utifrån marknadsmässiga mått, i syfte att 

på ett så rättvist sätt som möjligt mäta företags finansiella prestation. 

 
Då CSR, som tidigare nämnts, skiljer sig mellan olika länder och regioner (Forte, 2013) är det svårt 

att generalisera resultat till olika kontexter som inte legat till grund för studien. Då Strand et al. 
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(2015) berör stora likheter mellan de skandinaviska länderna inom forskningsområdet anser vi att 

ett intressant förslag till vidare forskning är att utföra en studie i en skandinavisk kontext. Syftet till 

en sådan studie skulle kunna utgå ifrån att undersöka CSRs likheter och skillnader i de olika 

skandinaviska länderna. Strand et al. (2015) pekar på att de skandinaviska länderna är pionjärer 

inom hållbarhet vilket inneburit ett ökat akademiskt intresse kring CSR inom denna kontext. Detta 

anser vi ger goda grunder till att utföra studier inom forskningsområdet och i denna kontext.    
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http://nbs.net/knowledge/kld-scores/
http://www.nordicmines.com/sites/default/files/NordicMines_arsredovisning-13_final_0.pdf
http://www.oecd.org/about/whatwedoandhow/
https://oclib.wordpress.com/2010/08/13/sustainalytics-replaces-canadian-social-investment-database/
https://oclib.wordpress.com/2010/08/13/sustainalytics-replaces-canadian-social-investment-database/
http://www.svd.se/satt-stopp-for-etikpratet
http://arc.hhs.se/download.aspx?MediumId=2507
http://www.retriever-info.com/sv/om-oss/
http://www.retriever-info.com/sv/om-oss/
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/
http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2013_SwedishMatchArsredovisning_SV.pdf
http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2013_SwedishMatchArsredovisning_SV.pdf
http://www.tele2.com/Documents/reports/2013/TL2_AR13_hel_ENG_140327_HIGH.pdf
https://www.unglobalcompact.org/about
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Bilaga 1 - Företag med annan redovisningsvaluta och valutakurser 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolag Redovisningsvaluta
ABB USD
Arctic Paper PLN
AstraZeneca USD
Autoliv USD
Black Earth Farming USD
BlackPearl Resources CAD
Cavotec EUR
East Capital Explorer EUR
EnQuest USD
Etrion USD
Hexagon EUR
Lundin Mining USD
Lundin Petroleum USD
Millicom International Cellular USD
Nordea EUR
Oriflame Cosmetics EUR
Rezidor Hotel Group EUR
SEMAFO USD
Stora Enso EUR
Tieto EUR
Transcom WorldWide EUR
Trigon Agri EUR
Unibet Group GBP
Vostok New Ventures USD
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Bilaga 2 - Studiens urval och bortfall 
Urval 

 

Företag Segment Sektor Företag Segment Sektor

1 Arcam Small Cap Industri 48 Endomines Small Cap Hälsovård

2 Avega Group Small Cap IT 49 Duroc Small Cap Industri

3 Boule Diagnostics Small Cap Hälsovård 50 Dedicare Small Cap Hälsovård

4 M icro Systemation Small Cap IT 51 Pricer Small Cap IT

5 NeuroVive Pharmaceutical Small Cap Hälsovård 52 M oberg Pharma (fd M oberg Derma) Small Cap Hälsovård

6 Vitec SoftwareGroup Small Cap IT 53 Nordic M ines Small Cap M aterial

7 CTT Systems Small Cap Industri 54 Rederi AB Transatlantic (Idag Viking Supply Ships) Small Cap Industri

8 Cavotec Small Cap Industri 55 Arctic Paper Small Cap M aterial

9 ITAB Shop Concept Small Cap Industri 56 KABE Small Cap Sällanköp

10 Traction Small Cap Finans 57 Elos Small Cap Sällanköp

11 Seamless Distrubution Small Cap IT 58 Catena Small Cap Finans

12 Image Systems (fd Digital Vision) Small Cap IT 59 Precise Biometrics Small Cap IT

13 Opcon Small Cap Kraftförsörjning 60 Beijer Electronics Small Cap Industri

14 Consilium Small Cap Industri 61 VBG GROUP Small Cap Industri

15 Etrion Small Cap Energi 62 FormPipe Software Small Cap IT

16 Concordia M aritime Small Cap Energi 63 eWork Scandinavia Small Cap IT

17 Global Health Partner (GHP Speciality Care) Small Cap Hälsovård 64 Novotek Small Cap IT

18 M ultiQ International Small Cap IT 65 Feelgood Svenska Small Cap Hälsovård

19 Trigon Agri Small Cap Dagligvaror 66 Uniflex Small Cap Industri

20 M idway Small Cap Industri 67 Karo Bio Small Cap Hälsovård

21 XANO Industri Small Cap Industri 68 ProfilGruppen Small Cap M aterial

22 OEM  International Small Cap Industri 69 M almbergs Elektriska Small Cap Industri

23 StjärnaFyrkant (Idag Stockwik förvaltning) Small Cap IT 70 Poolia Small Cap Industri

24 Allenex Small Cap Hälsovård 71 Doro Small Cap IT

25 Novestra Small Cap Finans 72 I.A.R Systems Small Cap IT

26 Nordic Service Partner (NSP) Holdings Small Cap Sällanköp 73 Rejlers Small Cap Industri

27 Probi Small Cap Hälsovård 74 Addnode Small Cap IT

28 Biotage Small Cap Hälsovård 75 Arise Windpower Small Cap Kraftförsörjning

29 HM S Networks Small Cap IT 76 M idsona Small Cap Dagligvaror

30 M icronic M ydata (Idag M ycronic AB) Small Cap IT 77 NOTE Small Cap IT

31 Electra Gruppen Small Cap Sällanköp 78 Björn Borg Small Cap Sällanköp

32 Anoto Group Small Cap IT 79 Transcom WorldWide Small Cap Industri

33 Fingerprint Cards Small Cap IT 80 Odd M olly Small Cap Sällanköp

34 TradeDoubler Small Cap IT 81 DGC One Small Cap Telekom

35 Sensys Traffic (Idag Sensys Gatso Group) Small Cap IT 82 Semcon Small Cap Industri

36 SinterCast Small Cap Industri 83 RaySearch Laboratories Small Cap Hälsovård

37 AllTele Small Cap Hälsovård 84 Vitro life Small Cap Hälsovård

38 Svedbergs Small Cap Industri 85 Acando Small Cap IT

39 Karolinska Development Small Cap Hälsovård 86 Intellecta Small Cap Industri

40 CellaVision Small Cap Hälsovård 87 Bong Ljungdahl Small Cap Industri

41 Net Insight Small Cap IT 88 Lammhults Design Small Cap Industri

42 Orexo Small Cap Hälsovård 89 Elanders Small Cap Sällanköp

43 FinnvedenBulten (Idag Bulten) Small Cap Sällanköp 90 Rottneros Small Cap M aterial

44 BioInvent Small Cap Hälsovård 91 ProAct IT Group Small Cap IT

45 BE Group Small Cap Industri 92 Know IT Small Cap IT

46 BTS Group Small Cap Industri 93 Enea Small Cap IT

47 Nederman Holding Small Cap Industri 94 Softronic Small Cap IT
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Företag Segment Sektor Företag Segment Sektor

95 M SC Konsult Small Cap IT 143 SWECO M id Cap Industri

96 Studsvik Small Cap Industri 144 Hexpol M id Cap Industri

97 Prevas Small Cap IT 145 Swedol M id Cap Sällanköp

98 Ortivus Small Cap Hälsovård 146 Rezidor Hotel Group M id Cap Sällanköp

99 Vostok Nafta Investment (idag Vostok New Venture) M id Cap Finans 147 Industrial & Financial Systems M id Cap IT

100 Öresund M id Cap Finans 148 Eniro M id Cap Sällanköp

101 Black Pearl Resources M id Cap Energi 149 JM M id Cap Sällanköp

102 Black Earth Farming M id Cap Sällanköp 150 AarhusKarlshamn M id Cap Dagligvaror

103 G&L Beijer (Idag Beijer ref) M id Cap Industri 151 Wihlborgs Fastigheter M id Cap Finans

104 Betsson M id Cap Sällanköp 152 Nolato M id Cap IT

105 Tethys Oil M id Cap Energi 153 Byggmax M id Cap Sällanköp

106 Concentric M id Cap Industri 154 HiQ International M id Cap IT

107 Bure Equity M id Cap Finans 155 Lundbergföretagen Large Cap Finans

108 Active Biotech M id Cap Hälsovård 156 Industrivärden Large Cap Finans

109 Avanza M id Cap Finans 157 M eda Large Cap Hälsovård

110 BioGaia M id Cap Hälsovård 158 M elker Schörling Large Cap Finans

111 Loomis M id Cap Industri 159 Tele2 Large Cap Telekom

112 Indutrade M id Cap Industri 160 Hexagon Large Cap IT

113 Bilia M id Cap Sällanköp 161 NIBE Industrier Large Cap Industri

114 Haldex M id Cap Industri 162 Investor Large Cap Finans

115 Enquest M id Cap Energi 163 Auto liv Large Cap Sällanköp

116 Unibet Group M id Cap Sällanköp 164 Wallenstam Large Cap Finans

117 Klövern M id Cap Finans 165 Lundin Petro leum Large Cap Energi

118 Intrum Justitia M id Cap Industri 166 Latour Investment Large Cap Finans

119 Beijer A lma M id Cap Industri 167 Ratos Large Cap Finans

120 New Wave Group M id Cap Sällanköp 168 M illicom International Cellular Large Cap Telekom

121 HEBA M id Cap Finans 169 SAAB Large Cap Industri

122 Sagax M id Cap Finans 170 Axis Large Cap IT

123 Net Entertainment M id Cap IT 171 Getinge Large Cap Hälsovård

124 Fastighets AB Balder M id Cap Finans 172 Husqvarna Large Cap Sällanköp

125 Corem Property M id Cap Finans 173 M odern Times Group Large Cap Sällanköp

126 Diös Fastigheter M id Cap Finans 174 Kinnevik Large Cap Finans

127 Fast Partner M id Cap Finans 175 ICA Gruppen (fd Hakon Invest) Large Cap Dagligvaror

128 Ångpanneföreningen M id Cap Industri 176 Oriflame Cosmetics Large Cap Dagligvaror

129 M edivir M id Cap Hälsovård 177 Castellum Large Cap Finans

130 Nordnet M id Cap Finans 178 Peab Large Cap Industri

131 Lindab International M id Cap Industri 179 NCC Large Cap Industri

132 CDON Group (Idag Qliro  Group) M id Cap Sällanköp 180 Trelleborg Large Cap Industri

133 M ekonomen M id Cap Sällanköp 181 Securitas Large Cap Industri

134 Kungsleden M id Cap Finans 182 Swedish M atch Large Cap Dagligvaror

135 Fagerhult M id Cap Industri 183 SEM AFO Large Cap M aterial

136 Swedish Orphan Biovitrum M id Cap Hälsovård 184 Lundin M ining Large Cap M aterial

137 Duni M id Cap Sällanköp 185 BillerudKorsnäs (fd Billerud) Large Cap M aterial

138 Cloetta M id Cap Dagligvaror 186 SSAB Large Cap M aterial

139 Nobia M id Cap Sällanköp 187 Hufvudstaden Large Cap Finans

140 Gunnebo M id Cap Industri 188 Fabege Large Cap Finans

141 Fenix Outdoor M id Cap Sällanköp 189 Alfa Laval Large Cap Industri

142 East Capital Explorer M id Cap Finans 190 Assa Abloy Large Cap Industri
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Studiens bortfall 
Uppköp/avnotering/listbyte/konkurs                Brutet räkenskapsår 

 

Företag Segment Sektor

191 Holmen Large Cap M aterial

192 Stora Enso Large Cap M aterial

193 Atlas Copco Large Cap Industri

194 TeliaSonera Large Cap Telekom

195 Sandvik Large Cap Industri

196 Atrium Ljungberg Large Cap Finans

197 SCA Large Cap M aterial

198 Skanska Large Cap Industri

199 Boliden Large Cap M aterial

200 Axfood Large Cap Dagligvaror

201 Electro lux Large Cap Sällanköp

202 Nordea Large Cap Finans

203 ABB Large Cap Industri

204 Tieto Large Cap IT

205 Swedbank Large Cap Finans

206 Svenska Handelsbanken Large Cap Finans

207 AstraZeneca Large Cap Hälsovård

208 Volvo Large Cap Industri

209 SEB Large Cap Finans

210 SKF Large Cap Industri

211 Ericsson Large Cap IT

Företag Segment Sektor Företag Segment Sektor

1 ACAP Invest Small Cap Industri 1 Bergs Timber Small Cap M aterial

2 Artimplant Small Cap Hälsovård 2 Lagercrantz Group Small Cap IT

3 Aspiro Small Cap IT 3 M Q Holding Small Cap Sällanköp

4 Cision Small Cap Industri 4 Oasmia Pharmaceutical Small Cap IT

5 Connecta Small Cap IT 5 Retail and Brands (RNB) Small Cap Sällanköp

6 Cybercom Group Small Cap IT 6 Venue Retail Group Small Cap Sällanköp

7 EpiCept Small Cap Hälsovård 7 Addtech M id Cap Industri

8 Geveko Small Cap Industri 8 B&B Tools M id Cap Industri

9 Hemtex Small Cap Sällanköp 9 Clas Ohlson M id Cap Sällanköp

10 M ertiva (fd Diamyd M edical) Small Cap Hälsovård 10 KappAhl M id Cap Sällanköp

11 PA Resources Small Cap Energi 11 SAS M id Cap Industri

12 Partnertech Small Cap IT 12 Sectra M id Cap Hälsovård

13 Phonera Small Cap Telekom 13 SkiStar M id Cap Sällanköp

14 ReadSoft Small Cap IT 14 Systemair M id Cap Industri

15 Rörvik Timber Small Cap M aterial 15 Elekta Large Cap Hälsovård

16 Shelton Petro leum Small Cap Energi 16 Hennes & M auritz Large Cap Sällanköp

17 Aerocrine M id Cap Hälsovård

18 Höganäs M id Cap M aterial

19 Proffice M id Cap Industri

20 Transmode Holding M id Cap IT

21 Tribona M id Cap Finans

22 Alliance Oil Company Large Cap Energi

23 Scania Large Cap Industri
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Bilaga 3 - Avvikare (Outliers) 
 

 
 

Företag Segment Sektor Modell 1 
ROA

Modell 2 
ROE

Orsak

Anoto Group Small Cap IT -98% -255% Uppvisade en förlust för 
räkenskapsåret 2013 på 166,4 
mkr vilket överstiger det egna 
kapitalet på 65,9 mkr (Anoto 
Group, 2014). Påverkade både 
ROA och ROE negativt.

Karo Bio (idag Karo Pharma) Small Cap Hälsovård -55% - Bolaget redovisade en förlust för 
räkenskapsåret 2013 på 22,1 mkr 
(Karo Bio, 2014) vilket påverkar 
ROA negativt. 

Nordic Mines Small Cap Material -84% -315% Redovisar en förlust på 722,5 
miljoner för räkenskapsåret 2013 
(Nordic Mines, 2014) vilket 
påverkade både ROA och ROE 
negativt. Även det egna kapitalet 
påverkades av det negativa 
resultatet vilket innebär ytterligare 
påverkan på bolagets ROE.

Vostok Nafta Investment                       
(idag Vostok New Venture)

Mid Cap Finans 57% - Uppvärdering av bolagets 
investeringsportfölj enligt fair 
value . Lyckade investeringar i 
bl.a. Avito och TCS medförde 
stora uppvärderingar vilket 
påverkar det redovisade 
intäkterna samt resultatet för 
räkenskapsåret (Vostok Nafta 
Investment, 2014). Som en följd 
av detta påverkades ROA positivt. 

Swedish Match Large Cap Dagligvaror - -345% Redovisar negativt eget kapital för 
räkenskapsåret. Det negativa 
egna kapitalet på 785 miljoner 
förklaras med att bolaget sen år 
2000 har gjort återköp av egna 
aktier samtidigt som en hög 
utdelning distruberats till bolagets 
aktieägare (Swedish Match, 
2014). Det negativa egna kapitalet 
medför att ROE blir negativt.


