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Sammanfattning 

Under de senaste årtiondena har ansvarfullt företagande (CSR) varit ett ämne som erhållit 

allt mer fokus inom forskning och således även för företag och samhället i stort. CSR är 

ett ämne som är högst aktuellt då globalisering är ett faktum och medför att de företag 

som är verksamma idag bär ett globalt ansvar, då dessa är stora aktörer i en värld som 

kantas av ekonomiska kriser, miljöproblem och humanitär försummelse. Det ökade 

intresset från samhället för CSR har medfört att företagen idag ser detta som en strategisk 

investering och företags satsning i hållbarhetsaktiviteter har kommit att erhålla en allt 

större del av företags verksamhet. Frågan kvarstår om detta endast är en investering som 

ökar företagets etik och moral eller om det faktiskt är lönsamt, och även om lönsamma 

företag ökar sin investering i hållbarhetsarbete. En stor mängd forskning har utförts för 

att undersöka förhållandena mellan hållbarhet och lönsamhet, dock utan att konsensus i 

forskningsgrenen har uppkommit.     

 

Grundat på den nuvarande forskningssituationen syftade denna studie till att undersöka 

vilken effekt ansvarsfullt företagande har på olika lönsamhetsmått, samt vilken effekt de 

olika lönsamhetsmåtten har på ansvarsfullt företagande, i företag registrerade på large cap 

och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm. För att besvara studiens problemformulering 

och uppfylla studiens syfte har en kvantitativ forskningsansats brukats och ett urval av 

företag listade på large och mid cap Nasdaq OMX Stockholm har undersökts. För att sätta 

ett mått på ansvarsfullt företagande (CSP) har en innehållsanalys av företags årsrapporter 

och hållbarhetsrapporter genomförts, lönsamhetsmåtten (CFP) har utgått från 

redovisningsbaserade mått (ROE och ROA) samt ett marknadsbaserat mått (total 

avkastning). Vidare undersöks även relationen mellan variablerna, CSP och CFP, med en 

tidsaspekt och kontrollvariablerna storlek, risk, FoU och industritillhörighet har brukats. 

De teorier som har använts för att förklara CFP:s effekt på CSP är slappa resurser och 

direktörsopportunism, och effekten CSP har på CFP har teorierna intressentteorin, 

resursbaserad synvinkel och kompromissteorin använts.  Det resultat som framkommit 

genom de multipla regressionerna som testat studiens hypoteser visar att ROE:s effekt på 

CSP är positiv, medan både ROA:s och avkastningens effekt på CSP är neutral. Slutsatsen 

blir således delad då lönsamhetsmåttet ROE visar att företag som har en högre lönsamhet 

kommer investera mer i hållbarhet, denna effekt knyts samman med teorin om slappa 

resurser. Å andra sidan visar både ROA och avkastning på en neutral effekt på CSP vilket 

ej kan knytas till varken slappa resurser eller direktöropportunism. Vidare när istället 

CSP:s effekt på ROE, ROA och avkastning undersökts visar samtliga på en neutral 

påverkan. Den slutsats som kan dras från detta resultat är att hållbarhetsarbete ej empiriskt 

kan säkerställa en högre eller lägre lönsamhet, och varken intressentteorin, resursbaserad 

synvinkel eller kompromissteorin kan förklara resultatet. Med icke-konklusiva resultat 

föreslår författarna för vidare forskning inom området där mer forskning i den svenska 

kontexten är nödvändig. 

 

 

 

 

Nyckelord: Corporate Social Performance, CSP, Corporate Financial Performance, CFP, 

Corporate Social Responsibility, CSP and CFP relationship, CSR, Sustainability, ROE, 

ROA, Stock return, Profitability, KLD, DJSI, Stakeholder theory, Resourced based view, 

Trade-off theory, Managerial opportunism, Slack resources. 
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Corporate Financial Performance behandlar företags finansiella 

prestationer. Detta begrepp kommer i studien att omfattas av det generella 

uttrycket “lönsamhet”. 

CSP Prestation på ansvarsfullt företagande (Corporate Social Performance) är 

ett mått på hur väl företagen integrerar CSR i deras verksamhet. (Luo & 

Bhattacharyan, 2009, s. 201; McWilliams & Siegel, 2000, s. 606) 

 

CSR Ansvarsfullt företagande (Corporate Social Responsibility) är ett begrepp 

som innefattar företags ansvarstagande gällande ekonomiska, sociala 

samt miljömässiga aspekter (Blom, 2014; Grankvist, 2012). Detta 

begrepp kommer i studien att omfattas av det generella uttrycket 

“hållbarhet”. 

DJSI Dow Jones Sustainability index är ett hållbarhetsindex (RobecoSAM a). 

KLD Kinder Lydenberg och Domini är ett hållbarhetsindex (RiskMetrics 

Group, 2010). 

ROA Avkastning på tillgångar (Return on Assets) är ett lönsamhetsmått som 

mäter avkastning av tillgångar. 

ROE Avkastning på eget kapital (Return on Equity) är ett lönsamhetsmått som 

mäter avkastning av eget kapital. 

 

ROI Avkastning på investeringar (Return on Investments) är ett 

lönsamhetsmått som mäter avkastningen på insatt kapital. 

 

ROS Avkastning på försäljning (Return on Sales) är ett lönsamhetsmått som 

mäter avkastning av försäljningen. 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet i denna studie redogörs bakgrunden och problematiseringen för 

ämnet hållbarhet och lönsamhet. Dessa delar mynnar sedan ut till problemformulering 

och syfte. I inledningskapitlets slutliga del presenteras studiens bidrag och slutligen 

behandlar kapitlet studiens avgränsningar.  

 

1.1 ÄMNESVAL 
Vi, författare av denna studie, är civilekonomstudenter vid Handelshögskolan på Umeå 

universitet. Vi finner finansiering intressant då vi båda två valt det som inriktning och vi 

delar också ett intresse för hållbarhetsfrågor. Under hösten 2015 besökte vi 

hållbarhetsdagarna som USBE arrangerar med temat “Varumärken och hållbarhet”, där 

föreläsarna pratade om hur företag kan arbeta med hållbarhet och hur det kan påverka 

samhället i stort. Detta väckte idén om att utföra en studie som behandlar 

hållbarhetsarbete. Då vi besitter kunskap inom både finansiering samt miljö och 

hållbarhet ville vi sammankoppla de två områdena; dels för att vi finner de intressanta 

och dels för att få djupare kunskap. Vi fann det även intressant att skriva om förhållandena 

mellan dem eftersom att de är dagsaktuella ämnen. För att företag och organisationer ska 

kunna överleva i marknaden måste de vara lönsamma, men detta kan bitvis vara svårt. 

Börsen är ständigt volatil och när studien skrivs skapar till exempel Kinas bräckliga 

ekonomi orosmoln för hela världsekonomin (se Sundberg, 2015; Mölne, 2016). Eftersom 

att marknadens framtid är högst osäker finner vi det intressant att undersöka om hållbart 

arbete ger avkastning och således är något företag kan satsa på för att kunna vara 

bestående marknadsaktörer. 

 

1.2 BAKGRUND 
Ansvarsfullt företagande (Corporate Social Responsibility, [CSR]) är ett begrepp som 

blivit mer känt utanför forskningsvärlden under senare år, men dess rötter går långt 

tillbaka i tiden. Bowen (1953) skrev det första verket som behandlade företag och 

hållbarhet vilket han benämnde som “social responsibilities of businessmen”. Under 

1960-talet började ytterligare forskning inom ämnet ta fart på riktigt och Davis (1967) var 

den första som inkluderade institutioner i definitionen av CSR, vilket flyttade 

ansvarstagandet från den enskilda affärsmannen till företaget som stort. Under 1970-talet 

diskuterades definitionen av CSR flitigt och under de två följande årtiondena tillkom mer 

empirisk forskning, nya teman samt tematiska ramar rörande ämnet (Carroll, 1999). I 

dagsläget är CSR ett väldigt vitt begrepp, till exempel definierar Europakommissionen 

(2011) CSR som företagens ansvarstagande för dess inverkan på samhället. I denna studie 

kommer CSR att genomgående definieras utifrån huvudområdena ekonomiskt-, 

miljömässigt- samt socialt ansvarstagande eftersom detta anses vara allmänt vedertaget 

(Blom, 2014; Grankvist, 2012).  

 

Den ekonomiska aspekten definieras av Grankvist (2012, s. 15) som att företag ska driva 

sin verksamhet så de erhåller största möjliga vinst samt att det ska ta ansvar för sina 

aktieägare. Vidare definierar Holme och Watts (2000, s. 8) det som att företag ska bidra 

till ekonomisk utveckling. Denna del är en viktig aktuell komponent i företags 

hållbarhetsarbete och om den försummas kan det resultera det i negativa konsekvenser 

för hela ekonomin. Något som nyligen har uppdagats genom Panamadokumenten är 

bankers involvering i tvivelaktiga affärer där de hjälpt kunder slippa undan skatt genom 

brevlådeföretag i skatteparadis (Svensson, 2016) och i Sverige har den undanhållna 
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skatten beräknats uppgå till 46 miljarder SEK (Ollila, 2016). En sådan stor summa pengar 

skulle mest troligt ha bidragit med nytta i samhället, och företagen, och bankerna som 

gjorde skatteflykten möjlig, har därför inte tagit ett ekonomiskt ansvar då de inte bidragit 

till ekonomisk utveckling. Miljöaspekten i CSR är även den viktig, då miljö är både ett 

växande nationellt och internationellt problem. I dagsläget skulle det krävas 1,6 jordklot 

för att möta människans efterfrågan på naturen (Global footprint network, 2015) och 

Sverige hade 2014 det tionde största ekologiska fotavtrycket per capita i hela världen, 

med mer är tre gånger högre än jordens genomsnittliga biokapacitet (WWF, 2014, s. 38). 

Även den sociala aspekten i CSR är ett aktuellt ämne. Grankvist (2012, s. 15) menar att 

aspekten omfattas av att företaget ska ta hänsyn till sina anställda, anställda hos 

underleverantörer, affärspartners samt konsumenter. Det sociala ansvarstagandet sträcker 

sig längre ner i produktkedjan (Grankvist, 2012, s. 178) och omfattar således inte endast 

företaget själv. Detta är i dagsläget problematiskt då företags strävan att erbjuda billiga 

produkter till sina kunder har ökat efterfrågan på billig arbetskraft (Iram & Fatima, 2008, 

s. 814), och då kostnaderna sänks saknar stora företag motivation att kontrollera sina 

underleverantörer för exempelvis barnarbete (Xu et al., 2015, s. 2). International Labour 

Organization [ILO] uppskattar att det finns omkring 168 miljoner barnarbetare mellan 

åldern 7 och 14 år, vilket motsvarar 11 % av alla barn i den åldern på jorden (ILO, 2013, 

s. 3). Barnarbete definieras som barn som berövats på sin barndom som tvingas jobba på 

arbetsplatser som är mentalt, fysiskt och moraliskt skadlig för dem, vilket strider mot de 

mänskliga rättigheterna (ILO, 2008, s. 74). Dock visar ILO (2013, s. 25) en positiv trend 

med ett minskat barnarbete. En bidragande faktor till detta kan vara företag utvecklat en 

bättre kontroll av sina underleverantörer och förbättrat sitt ansvarstagande.      

     

Alla dessa aspekter är således viktiga i ett hållbart samhälle, och de är högst aktuella i 

Sverige. 2009 uppskattades att ungefär hälften så många arbetar i svenska verksamheter 

utomlands än de som arbetar i anläggningar lokaliserade i Sverige (Sjöholm, 2009, s. 

464). Vidare menar Sjöholm (2009, s. 464) att globaliseringen avseende svenska företag 

är historiskt hög då många svenska företag ingått i multinationella koncerner och enligt 

SCB (2016a; 2016b) stod exporten för drygt 45 % av Sveriges BNP 2015. Många svenska 

företag är således internationella och svensk ekonomi är starkt beroende av landets export. 

Det globala samhället företagen verkar i medför globala ansvar, och då en ökad 

globalisering kännetecknas rent generellt av en större marknad och därmed en ökad vinst 

och utökad verksamhet, tillhör detta hållbara ansvarsområde i största grad företag av 

betydande storlek. Genom ett utvecklat CSR-arbete kommer de stora svenska företagen 

därmed bidra till ett bättre och mer hållbart globalt samhälle. Svenskt hållbarhetsarbete 

är under utveckling och Blom (2014, s. 7) uppskattar att åtta av tio svenska företag arbetar 

med ansvarsfullt företagande i sina organisationer. CSR-aktiviteter som företag och 

organisationer kan företa sig är frivilliga och i dagsläget är rapportering av CSR även 

frivilligt.  

 

Lagstiftningen behandlande krav angående hållbarhetsredovisning är emellertid under 

utveckling. Europaparlamentet införde 2014 nya regler som behandlar utbredd 

transparens bland stora europeiska företags CSR-arbete (Europakommissionen, 2014). 

Sverige har adopterat direktivet och den nya lagen Företags rapportering om hållbarhet 

och mångfaldspolicy (Ds 2014:45) som tillämpas 2017 kommer att föra med sig krav på 

rapportering om hållbarhetsarbete som enligt Svensk Näringsliv kommer att beröra 2 000 

företag (Alestig, 2015). Företags hållbarhetsarbete kommer därmed inom en snar framtid 

troligtvis bli allt mer krävande då en ökad insyn kan leda till ökade påtryckningar från 

intressenter. Utifrån ett finansiellt perspektiv uppstår då frågan om CSR-arbete leder till 
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lönsamhet, vilket är en vital utgång inom företagande. Neoklassiska ekonomer menar på 

att det enda företag ska engagera sig i är vinstdrivande aktiviteter (se Friedman, 1970) 

och de flesta ekonomerna i historien är eniga om att företag bör vinstmaximera (Jensen, 

2001, s. 8). Ett företag som ställs inför valet mellan två investeringar bör välja den 

investering som leder till den största värdeökningen på lång sikt (Jensen, 2001, s. 8) och 

då lönsamhet är en sådan viktig beståndsdel av organisationers verksamhet torde 

hållbarhetsinvesteringar måsta bringa avkastning för att ligga i företags intresse att 

frivilligt satsa på.  

 

1.3 PROBLEMATISERING 
För att avgöra om CSR-arbete är lönsamt må det kunna operationaliseras och detta görs 

vanligtvis genom att mäta prestation på ansvarsfullt företagande (Corporate Social 

Performance, [CSP]) (Luo & Bhattacharyan, 2009, s. 201; McWilliams & Siegel, 2000, 

s. 606). Lönsamhet associeras med termen företags finansiella prestation (Corporate 

Financial Performance, [CFP] (Barnett & Salomon, 2012, s. 3; Flammer, 2015, s. 2). 

Förhållandena mellan hållbarhet och lönsamhet har varit omdiskuterad under åren där 

tidigare forskning har varit delad; negativ, positiv eller neutral effekt mellan de två 

parametrarna har påträffats. En positiv effekt mellan de två tyder på att en rörelse i den 

ena variabeln leder till en likadan rörelse i den andra, en negativ effekt tyder att CSP och 

CFP rör sig motsatsvis, medan en neutral effekt tyder på att rörelsen i den ena variabeln 

inte påverkar den andra. Vilken variabel som är den beroende variabeln skiljer sig även 

mellan studier som har utförts. De flesta studier har undersökt CSP:s effekt på CFP, men 

detta menar Waddock och Graves (1997, s. 304) vara otillräckligt då det inte framgår vad 

som påverkar nivån av hållbarhetsarbete, och för att kunna utgöra de fullständiga 

förhållandena mellan hållbarhet och lönsamhet bör därmed effekten på bägge variablerna 

utforskas. 

 

Bland de relativt få antal studier som undersökt CFP:s effekt på CSP har de flesta 

uppkommit med en positiv effekt (Brower & Mahajan, 2013; Fischer & Sawezyn, 2013; 

McGuire et al., 1985; Waddock & Graves, 1997). Detta förklarar Preston och O’Bannon 

(1997) beror på uppkomsten av slappa resurser. När företag går med vinst från sina 

operationer frigörs resurser som i nästkommande perioder kan placeras på diverse 

investeringar, däribland hållbarhet (Preston & O’Bannon, 1997, s. 423). Få studier har 

visat på en negativ effekt mellan CFP och CSP (Konar & Cohen, 1997; Roberts, 1992). 

Om lönsamhet har en negativ effekt på hållbarhet ger Preston och O’Bannon (1997) 

direktörsopportunism som förklarande faktor. Med detta menas att om tillfälle ges 

kommer företagsledningen att utnyttja systemet för personlig vinning. Om exempelvis ett 

företags bonussystem är skapad utifrån lönsamhetsmått kommer managers i stor 

utsträckning satsa på kortsiktig lönsamhet och att dra ner på kostnader för att göra vinsten, 

och därmed sin bonus, så hög som möjligt (Preston & O’Bannon, 1997, s. 423) vilket 

leder till att utgifter för CSR-aktiviteter minskas. Vidare då företaget kämpar med låg 

lönsamhet kan ledningen investera i hållbarhetsfrågor, för att kunna ha något att skylla 

företagets minskade vinster på (Preston & O’Bannon, 1997, s. 424).  

 

Merparten av studier som har genomförts inom forskningsområdet har undersökt CSP:s 

effekt på CFP, där de flesta av studierna funnit en positiv effekt (Callan & Thomas, 2009; 

Flammer, 2015; Klassen & McLaughlin, 1996; Margolis & Walsh, 2003; Saeidi et al., 

2015). Många av studier som visar på en positiv effekt har hänvisat till intressentteorin 

som en förklarande teori (Cornell & Shapiro, 1987; Waddock & Graves, 1997). Freeman 
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(1984, s. 40) menar att huvudfrågan som måste besvaras är de svåröverskådliga 

förhållandena mellan finansiella- och sociala krafter. Intressentteorin är den essentiella 

teorin Freeman (1984, s. 46) behandlar och den bygger på att företag är ansvariga för en 

bred skara av intressenter, både på kort och lång sikt. Företag som är medvetna om och 

uppfyller sina intressenters önskemål blir lönsamma (Freeman, 1984, s.161) och det är 

således viktigt att företag och organisationer har en god relation till deras intressenter. 

Vidare ger även Russo och Fouts (1997) den resursbaserade synvinkel som ytterligare en 

förklaring till varför hållbarhetsarbete kan vara lönsamt. Unika och värdefulla tillgångar 

skapar konkurrensfördelar (Hart, 1995, s. 986) och hållbarhetsarbete är en sådan tillgång. 

Hållbarhetsarbete diversifierar således företag vilket skapar ökade vinster (Russo & 

Fouts, 1997, s. 535) och på så sätt har CSP en positiv effekt på CFP. 

 

Av de studier som behandlat CSP:s effekt på CFP är det få vars resultat visat på en negativ 

effekt (Boyle et al., 1997; Brammer et al., 2006; Vance, 1975; Wright & Ferris, 1997). 

En av de mest kända förespråkarna av en negativ effekt mellan CSP och CFP är Friedman 

(1970) med en förklaring till effekten grundad i kompromissteorin. Ett ökat socialt 

ansvarstagande skulle leda till att resurser tas från företaget och placeras där de inte 

kommer att generera vinst, vilket då skulle minska avkastningen och gå emot aktieägarnas 

intresse (Friedman, 1970, s. 2). För att då kunna bidra med välfärd menar Friedman (1970, 

s. 6) att det enda sociala ansvaret företag har är att maximera sina resurser och att vara 

lönsamma. Resurser kommer alltid att spenderas i områden där de kommer till störst 

användning (Friedman, s. 1970, s. 2) och inom organisationer där val är en del av det 

dagliga arbetet sker kompromisser vid beslutstaganden (Campbell & Kelly, 1994, s. 422). 

Swanson (1995, s. 49) menar på att hållbarhetsarbete inte kännetecknas av höga vinster 

och att det därför kommer att väljas, kompromissas, bort. Vidare har managers enligt 

Jensen (2001, s. 34) svårt att fokusera och nå uppsatta mål när målsättningarna är många 

och diversifierade, vilket leder till försämrad konkurrensfördel. Hållbarhetsarbete medför 

därmed ineffektivitet och leder således till en sämre finansiell prestation.  

 

Resultat från studier som behandlar förhållandena mellan CSP och CFP har emellertid 

inte bara uppvisats vara positiv eller negativ. Exempelvis visade McWilliams och Siegel 

(2000) i deras studie att CSP har en neutral effekt på CFP. Över 500 företag under åren 

1991-1996 inkluderas i studien för att utreda om det fanns en påverkan av nivån på CSR 

och företagets finansiella framgång, där kostnader för forskning och utveckling [FoU] 

och marknadsföring inkluderades i modellen. McWilliams och Sigel (2001) visade 

liknande resultat i en studie året därpå, där efterfrågan från kunder och övriga intressenter 

undersöktes i förhållande till företagets utbud av CSR. I jämvikt upptäcktes inget 

förhållande, utan resultatet indikerar att varje företag kommer att investera i CSR ifall det 

efterfrågas och om kostnader täcks av dess nytta (McWilliams & Siegel, 2001, s. 125). 

Choi och Jung (2008) visade också i sin studie på neutrala förhållanden mellan CSP och 

CFP. Vidare i en äldre studie av Aupperle et al. (1985) undersöktes om CSR har en positiv 

inverkan på företagets lönsamhet både på lång sikt, fem år, och kort sikt, ett år, med ett 

utfall som visade på icke signifikanta effekter. I en mer aktuell studie av Barnett och 

Salomon (2012, s. 1316) åskådliggörs ett icke-linjärt förhållande mellan CSP och CFP, 

där den möjliga lönsamheten av en hållbarhetsinvestering beror på företagets förmåga att 

kunna kapitalisera på denna. Studien av Barnett och Salomon (2012, s. 1307) visar på ett 

U-format förhållande mellan CSP och CFP, där ett företag som investerar lite till måttligt 

i CSR har ett negativt förhållande medan ett företag som investerar måttligt till mycket i 

CSR kan dra nytta av dess fördelar och en positiv effekt på CFP kan uppstå. Brammer 

och Millington (2008) fann ett likartat resultat när de undersökte företags donation till 
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välgörenhet och dess påverkan på lönsamhet. Deras studie visade på en icke-linjäritet 

mellan CSP och CFP, där företag som ger antingen lite eller väldigt mycket har en högre 

lönsamhet (Brammer & Millington, 2008, s. 1339). Sammanfattningsvis visar tidigare 

forskning ingen entydighet gällande effekten mellan CSP och CFP. Positiva, negativa, 

neutrala samt komplexa effekter mellan hållbarhet och lönsamhet har påträffats, och 

följaktligen borde ytterligare studier utföras inom området för att ge en större klarhet av 

förhållandena variablerna emellan.   

 

Fortsättningsvis är tidigare forskning även splittrad angående mått som används för att 

mäta lönsamhet. Lönsamhetsmått kan delas in huvudgrupperna marknadsmått, 

redovisningsmått och perceptuella mått (Orlitzky et al., 2003, s. 407). Det råder dock 

ingen konsensus över vilka specifika lönsamhetsmått som ger en korrekt bild av 

lönsamhet. Margolis och Walsh (2001) har genom att analysera 95 studier hittat 70 olika 

lönsamhetsmått som har tillämpats, men vad som kan utgöras är att marknads- och 

redovisningsmått har tillämpats av majoriteten av studier. ROE, som mäter avkastning på 

eget kapital, samt ROA, som mäter avkastning på tillgångar, är bland de vanligaste 

redovisningsmåtten som har använts (Margolis & Walsh, 2001, s. 14) och som 

marknadsmått har total avkastning på aktiepriset tillämpats i tidigare forskning (McGuire 

et al., 1988; Seifert 2003). 

 

Generellt sett har de marknadsmässiga måtten gett blandat utfall på förhållandena mellan 

lönsamhet och hållbarhet. Till exempel fann Vance (1975) att en stor majoritet av utvalda 

hållbara företag hade en lägre marknadsmässig avkastning än andra listade företag, vilket 

motsatte tidigare forskning där dessa företag visade på en positiv relation mellan 

hållbarhet och marknadsmässig lönsamhet. Till skillnad från Vance (1975) fann McGuire 

et al., (1988) i deras studie att marknadsbaserat lönsamhetsmått har en positiv effekt på 

hållbarhet. Redovisningsmått har däremot rent generellt genererat en positiv effekt mellan 

CSP och CFP (Bowman & Haire, 1975; Cochran & Wood, 1984; McGuire et al., 1988; 

Waddock & Graves, 1997). 

 

Skillnaden mellan marknadsbaserade- och redovisningsbaserade mått är enligt McGuire 

et al. (1988, s. 868) att marknadsbaserade mått påverkas av systematisk risk medan mått 

baserat på redovisade värden fångar säregna attribut som organisationer besitter. 

Eftersom CSR skapas inom företaget och är ett högst osystematiskt attribut, skulle 

redovisningsbaserade lönsamhetsmått kunna vara mer passande att använda för mätning 

(McGuire et al., 1988, s. 868). Vidare påverkas det redovisningsbaserade måtten av 

historiska prestationer vilket enligt Margolis och Walsh (2001, s. 15) kan vara en 

indikator på hur relationen mellan CSR och lönsamhet har påverkats under åren. 

Marknadsmått däremot karakteriseras av projektioner om framtida intäkter vilket i detta 

sammanhang indikerar vad aktieägarna tror om CSR-arbetets påverkan på framtida 

inkomster (Margolis & Walsh, 2001, s. 15). Studier som behandlar bägge dessa mått 

erhåller därmed fördelarna måtten innehar, och dessa studier skapar således en 

diversifierad bild av lönsamhet då de både inkluderar systematiska och osystematiska 

attribut. De redovisningsbaserade måtten mäter alltså företagens interna lönsamhet och är 

av vikt både för företagen själva och för parter som påverkas av dess operation, och de 

marknadsbaserade måtten mäter marknadens tro på företagets lönsamhet och är av vikt 

för aktieägare och andra marknadsaktörer.  

 

Komplexiteten har dock inte huvudsakligen legat på uträkning av lönsamhetsmått utan 

bland annat Montiel och Delgado-Ceballos (2014, s. 127) och Ameer och Othman (2012, 
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s. 30) identifierar att stora problem uppstår när hållbarhet ska uppskattas. Problematiken 

har legat i att hitta ett index som är sanningsenligt som tillför både validitet och reliabilitet 

och till följd av detta har forskning skett för att utveckla ett bättre mått på CSR, där målet 

har varit att kunna dra slutsatser om vilken ekonomisk avkastning CSR-investeringar kan 

ge (Callan & Thomas, 2009, s. 62). Det är således avgörande att det mått som används 

bör ge en rättvis bild av företagets nivå och arbete i CSR-frågor. Kinder, Lydenberg och 

Domini [KLD] är ett index som undersöker ett antal variabler kopplat till hållbarhet, där 

varje variabel tilldelas ett plus eller minus beroende på dess påverkan på CSR 

(RiskMetrics Group, 2010). KLD är det mest omfattande måttet som är tillgängligt för 

allmänheten (Deckop et al., 2006, s. 334) och det är frekvent använt i vetenskapliga 

artiklar (Barnett & Salomon, 2012; Callan & Thomas, 2009; McWilliams & Siegel, 2000; 

Siegel & Vitaliano, 2007; Waddock & Graves, 1997). Liknande detta är Dow Jones 

Sustainability index [DJSI] också använt i tidigare forskning för att mäta hållbarhet 

(Cheung, 2011; Lopez et al., 2007). Uppbringande av ett CSP varierar också mellan 

studier, där vissa har grundat sin ranking av företags CSR-arbete utifrån enkäter 

besvarande av de berörda företagen (McGuire et al., 1988) och där vissa har utformat ett 

eget index (Brammer & Millington, 2008). Index så som KLD och DJSI behandlar stora 

internationella företag och fokuserar på den amerikanska marknaden, men 

hållbarhetsindex som endast berör andra nationella marknader är knapp. I Sverige till 

exempel är Folksam den enda organisation som utför hållbarhetsindex avseende svenska 

företag. Dock har Folksam inte publicerat en indexrapport sedan 2013 då den är under 

konstruktion för förbättring (Folksam, u.å.) och i dagsläget finns det således inget aktuellt 

färdigställt hållbarhetsindex behandlade svenska företag. 

 

Sammanfattningsvis är förhållandena mellan CSP och CFP är ett välutforskat område. 

Tidigare studier har varit adekvata och variation av utfallen har varit stor då de visat både 

positiva-, och negativa- samt tvetydiga effekter, med väldigt komplexa förhållanden dem 

emellan. Callan och Thomas (2009, s. 62) framhåller att CSR är ett ämne ständigt under 

förändring varvid de studier som är äldre ej till lika stor utsträckning kan generaliseras 

till företag verksamma idag. Vidare har många inflytelserika studier bara gett en teoretisk 

utgångspunkt i ämnet och ej empiriska stöd, och ytterligare empirisk forskning kan 

genomföras för att fastställa dessa teorier (Callan & Thomas, 2009, s. 62). Majoriteten av 

de vetenskapliga studierna inom området är utförda i USA (se Callan & Thomas, 2009; 

McWilliams & Siegel, 2000; Waddock & Graves, 1997) och därför menar Callan och 

Thomas (2009, s. 76) att framtida forskning bör inrikta sig på företag utanför USA 

eftersom dessa studier skulle bidra till en mer diversifierad forskningsbild. På grund av 

sociala och kulturella skillnader mellan länder kan möjligen inte en studie utförd i USA 

generaliseras på andra länder (Callan & Thomas, 2009, s. 76). Skandinaviska länder har 

dessutom högre nivåer av CSR-arbete än många andra länder (Gjølberg, 2009, s. 15) och 

den forskning som har utförts är därmed ej lämpad att generaliseras till dessa länder som 

har en annan utveckling på ansvarsfullt företagande. Forskning beträffande svenska 

företag är begränsad. Eftersom tidigare studier inte kan generaliseras på grund av 

kulturella skillnader är förhållandena mellan hållbarhet och lönsamhet oviss för svenska 

företag. 
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1.4 PROBLEMFORMULERING 

 
o Vilken effekt har CFP-måtten ROE, ROA och avkastning på CSP för företag 

registrerade på large cap och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm? 

 

o Vilken effekt har CSP på de olika CFP-måtten ROE, ROA och avkastning för 

företag registrerade på large cap och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm? 

 

1.5 SYFTE 
Denna studie syftar till att undersöka vilken effekt CSP har på olika CFP-mått, samt 

vilken effekt de olika CFP-måtten har på CSP, i företag registrerade på large cap och mid 

cap på Nasdaq OMX Stockholm. Det vill säga att studien avser att undersöka 

förhållandena mellan CSP och de olika CFP-måtten för dessa företag. Fortsättningsvis 

ämnar studien att analysera effekten utifrån en tidsaspekt, genom att inkludera data 

rörande företagens CSR-arbete och lönsamhet mellan 2012-2014. Detta för att kunna 

utgöra om tidigare års prestationer påverkar den nuvarande prestationen. Slutligen ämnar 

studien till att undersöka en bred och diversifierad bild av lönsamhet. För att uppfylla 

syftet kommer studien ta en kvantitativ ansats där en multipel regressionsanalys kommer 

att genomföras för att studera CSP:s effekt på lönsamhetsmåtten samt studera 

lönsamhetsmåttens effekt på CSP. Detta kommer också medföra tolkade inslag då 

hållbarhetsindexet, som frambringar ett CSP, kommer att framställas via 

innehållsanalyser av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter där text kommer att 

översättas till numeriska värden. Genom denna metod kommer problemformuleringen att 

besvaras och syftet att uppfyllas. 

 

1.6 STUDIENS BIDRAG 
Denna studies främsta bidrag är teoretiskt. Ingen studie har tidigare behandlat hur 

förhållandena mellan hållbarhet och lönsamhet förefaller för företag registrerade på large 

och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm, och Callan och Thomas (2009, s. 76) belyser 

att för att studiers resultat ska vara generaliserbart måste de genomföras i en kontext som 

liknar den rådande verkligheten. En studie behandlande företag på Stockholmsbörsen är 

därmed berättigad och nödvändig då den kan, som ingen annan aktuell studie, appliceras 

av svenska aktörer. Denna studie kommer därmed bidra till att forskningen inom det 

svenska området växer och framtida forskning kan byggas på fynden denna studie gör. 

Hållbarhetsindexet som kommer att utformas via en blandning av KLD och DJSI är det 

första som i dagsläget mäter svenska företags hållbarhet och förhoppningsvis kommer det 

att passa det svenska företagsklimatet så pass bra att det kan att bli användbart för andra 

studier som kommer utföras i framtiden som behandlar svenska företag. Indexet kan även 

bidra till en bred grund där ytterligare förbättringar rörande hållbarhetsmätningar kan 

göras. Vidare är det en minoritet av tidigare forskning som mäter lönsamhet med både 

redovisnings- och marknadsmått (Callan & Thomas, 2009; McGuire et al., 1988) och 

denna studie bidrar därmed till att expandera forskningen, så att en bredare bild av 

företags lönsamhet blir utvärderad då redovisningsmått och marknadsmått baseras på 

skilda faktorer. Denna studie kommer också kunna vara aktuell att använda som 

jämförelse i den närmaste framtiden då den mäter företags CSR-arbete just innan lagen 

om Företags rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45) faller i kraft. 

Denna studie skulle då kunna användas för att bland annat se utvecklingen av företags 

CSR-arbete och att se om den nya lagen medförde positiva effekter på hållbarhetsarbete 
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samt hur effekten på lönsamheten förändrades. Studiens praktiska bidrag ter sig främst i 

användbarheten av hållbarhetsindexet. Detta skulle kunna vara en utgångspunkt för 

investerare som söker hållbara företag eller för intressenter som kan granska hur svenska 

företag tar socialt ansvar. Vidare kan det användas av företag och organisationer för att 

värdera potentiella och befintliga samarbetspartners samt att det även kan användas som 

ett verktyg i företags målsättning där till exempel ett visst indexvärde önskas uppnås.  

 

1.7 AVGRÄNSNING 
Studien innehåller vissa avgränsningar gällande data. Studiens syfte är att undersöka 

förhållandena mellan CSP och CFP-mått för företag registrerade på large och mid cap på 

Nasdaq OMX Stockholm, och studien kommer således vara geografisk begränsad då fler 

länder inte inkluderats i undersökningen. Detta bidrar också till att den omgripande bilden 

av världsekonomin och dess konjunktur inte tas med. En avgränsning i denna studie blir 

även att endast stora och medelstora företag kommer att undersökas. Vidare eftersom 

denna studie både kommer att involvera marknadsbaserade- och redovisningsbaserade 

lönsamhetsmått kommer ramen för detta arbete bara att behandla börsnoterade företag. 

Detta då endast dessa har information om de marknadsbaserade måtten samt att de följer 

samma redovisningsstandard (International Financial Reporting Standards [IFRS]) vilket 

gör att de redovisningsbaserade måtten blir jämförbara. Dock medför de ovannämnda 

avgränsningarna en svaghet i studien då den ej kan generaliseras till alla företag 

verksamma i Sverige. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel redogörs de grundläggande teorierna som har behandlats i tidigare studier 

samt de variabler som inkluderats i dessa. Den teoretiska referensramen inleder med att 

presentera CSR, CSP och CFP vilka är centrala begrepp i denna studie. Därnäst 

presenteras de teorier som genererar studiens hypoteser, vilka är slappa resurser, 

direktörsoppotunism, intressentteorin, resursbaserad synvinkel samt kompromissteorin. 

Slutligen behandlar kapitlet en sammanfattning av tidigare forskning; både resultaten 

och de variabler dessa studier har använt. 

2.1 CSR 
Begreppet CSR kan härledas tillbaka till 1950-talet (Carroll, 1999, s. 269; Lee, 2008, s. 

54) och denna långa epok fram till nutid kan förklara varför begreppet erhåller en mängd 

olika definitioner. Den första litteraturen på den moderna definitionen av begreppet är 

författad av Howard R. Bowen år 1953, ofta kallad fadern av CSR (Carroll, 1999, s. 269). 

Bowen (1953, s. 3-4) menar att de stora organisationernas beslut och agerande kan 

påverka befolkningen på flera olika plan. Vidare menar Bowen (1953, s. 141) att socialt 

ansvarstagande kan vara ett effektivt sätt att förbättra omvärlden. Introduktionen av 

begreppet ansvarfullt företagande ledde dock inte till ett omedelbart skift av företags 

hållbarhetsarbete, utan det blev en gradvis process som pågår fortfarande (Lee, 2008, s. 

55). Begreppet har sedan Bowens (1953) introduktion medfört att ett stort antal studier 

har behandlat ämnet, vilket varit betydande för utvecklingen av begreppet (se Carroll, 

1991; Carroll, 1999; Porter & Kramer, 2011; Wood, 1991). 

 

Tidigare låg CSR-konceptets fokus på företags moraliska och etiska skyldigheter 

jämtemot samhället, medan begreppet idag har utvecklats mot en bredare inriktning mot 

företagets intressenter och aktieägare (Dunfee et al., 1999, s. 30). I nutid ses även 

samhället och organisationer som sammanflätade genom deras gemensamma intressen 

(Wood, 1991, s. 390). Dock visar Strand et al. (2015, s. 2) på att det finns otaliga 

definitioner av begreppet CSR och hållbarhet, vilket har resulterat i att det idag inte finns 

någon enhetlig bild över begreppet. Bhattacharya och Sen (2004, s. 13) menar att 

definitionen sträcker sig från tydliga specifika definitioner till mer breda tolkningar av 

begreppet. På grund av det mastiga forskningsområdet behandlar denna studie bara ett 

urval av forskningsområdet. Carroll (1991, s. 40), som är en av de mest betydande 

forskare inom hållbarhet, menar på att CSR bör utformas så att alla de ansvarsområden 

företaget har blir accepterade och innefattade i hållbarhetsarbetet, vilka inkluderar 

ekonomiska-, legala-, etiska- och filantropiska aspekter. För att tydligt definiera CSR 

skapade Carroll (1991, s. 40-41) i sin studie en CSR-pyramid vilket utformar en sorts 

hieratisk rangordning, där ekonomiska- och legala ansvarstagande utgör basen och är tätt 

sammanlänkade. Inget företag skulle existera utan dessa grunder; företag måste vara 

lönsamma och inget företag skulle bestå om inte lagar och regler efterföljs (Carroll, 1991, 

s. 40-41). Det etiska ansvarstagandet omfattas av att företaget bör ta hänsyn till sin 

omgivning; anställda, kunder, aktieägare och samhället när beslut fattas (Carroll, 1991, s. 

41). Det filantropiska och det etiska ansvaret tilltalar företaget på ett moraliskt och etiskt 

plan, och skillnaden mellan dessa två menar Carroll (1991, s.42) är att det filantropiska 

ansvaret anses vara godtyckligt och frivilligt för företag att ta sig an. Carroll (1999, s. 

292) menar i sin senare studie gjord i slutet av 90- talet att CSR begreppet kommer att 

ständigt utvecklas, det grundläggande i begreppet tror han dock kommer leva kvar och 

CSR kommer alltid beröra relationen mellan företaget och samhället. I en relativt mer 

nutida aspekt av CSR menar Holme och Watts (2000, s. 10) att begreppet behandlar 
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företagets åtagande att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling, samarbeta med de 

anställda, deras familjer och samhället i stort för att förbättra livet för alla människor. För 

att uppnå detta innefattas CSR av att företaget ska arbeta med de mänskliga rättigheterna, 

de anställdas rättigheter, villkor hos leverantörer och samt miljö och samhällsfrågor 

(Holme & Watts, 2000, s. 10). På senare tid har begreppet CSR alternerats en aning och 

Porter och Kramer (2011, s. 64) menar att sociala, miljömässiga och ekonomiska problem 

som finns i världen till största del beror på företag, varvid dessa har ett ansvar inom dessa 

områden. Dessa aspekter av CSR ses i dagsläget som allmängiltiga (Grankvist, 2012, s. 

15). En av den mest kända svenska författaren inom hållbarhetsområdet, Grankvist (2012, 

s. 15), definierar den ekonomiska aspekten som att företag måste sträva efter att vara 

lönsamma, och genom ett ekonomiskt ansvarstagande ta ansvar för aktieägarna och dess 

finansiella ställning. Vidare definieras den miljömässiga aspekten som att företag ska 

bedriva sin verksamhet så att miljön ej tar skada, och den sociala aspekten handlar om att 

företaget ska ta hänsyn till alla sina intressenter (Grankvist, 2012, s. 15).  

 

De praktiska implikationerna CSR har medfört är att många företag i dagsläget inte längre 

ser ansvarsfullt företagande som en ideologi att efterleva, utan som en nödvändig strategi 

för att kunna differentiera sig på marknaden (Lichtenstein et al., 2004, s. 29; McWilliams 

et al., 2006, s. 4). Liknande menar McWilliams et al. (2006, s. 15) att företags 

hållbarhetsarbete inte längre ses som en moralisk skyldighet utan som en strategisk 

investering. Lee (2008, s. 63) belyser att företag som agerar som en god 

samhällsmedborgare medför att företaget presterar bättre finansiellt. Vidare visar tidigare 

forskning att ansvarsfullt företagande kan bidra till reducerade kostnader och risker 

(Donaldson & Preston, 1995, s. 80; Lee, 2008, s. 63). Berman et al. (1999, s. 489) menar 

också att företag som är i framkant gällande miljöarbetet kan undvika eller minska 

compliance-kostnader med nuvarande eller framtida tillsatta miljölagar. Andra positiva 

effekter som CSR kan medföra på företag är att de erhåller konkurrensfördelar 

(McWilliams et al., 2006, s. 4) och att företagets rykte och legitimitet kan förbättras 

(Brammer & Pavelin, 2006, s. 712). Kunder är idag mer medvetna om de stundande 

problemen i omvärlden och Löhman och Steinholtz (2003, s. 47) menar att det gör att 

företag inte längre bara kan erbjuda bra produkter, utan kunderna måste kunna identifiera 

sina värderingar inom företaget för att vilja köpa produkter av företaget. Forskare har 

även visat att ansvarsfullt företagande resulterar i att anställda trivs bättre, vilket minskar 

frånvaro och omsättning av anställda vilket ökar produktiviteten (Berman et al., 1999, s. 

489). Dock menar Lindgreen och Swaen (2010, s. 1) att begreppet CSR är kvar i ett 

förstastadier och de föreskrivna metoderna för hur företag ska arbeta med hållbarhet 

känns förvirrande för teoretiker och desto mer gäckande för utövare. Detta försvårar full 

förståelse för managers av vad hållbarhetsarbete ska bestå av (Lindgreen & Swaen, 2010, 

s. 1). Vidare visar Porter och Kramer (2011, s. 64) på problematik inom området, då 

företag kan se CSR som en aspekt utanför verksamheten istället för deras huvudsakliga 

syfte. Fokus bör inte ligga i att skapa den högsta lönsamheten utan att skapa ett 

gemensamt värde, det vill säga att företags arbete för en ökad lönsamhet bör utföras 

jämsides med de sociala aspekterna (Porter & Kramer, 2011, s. 64).  

 

2.2 CSP 
Liksom CSR innehar även Corporate Social Performance [CSP] en stor mängd olika 

tolkningar av begreppets innebörd. Begreppet CSP har använts i amerikanska studier från 

mitten av 70-talet och flertalet studier under de senaste årtiondena har använt CSP i sin 

forskning utan att tydligt definiera dess innebörd (Wood, 1991, s. 691-692). Carroll 
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(1979, s. 499) menar att begreppet CSP är svårt att mäta då han argumenterade att 

ansvarstagande i en firma grundar sig i dess motivation och istället lade han fokus på den 

operativa termen, prestation, för definiera CSP. I studien av Carroll (1979, s. 503) 

definieras CSR utifrån fyra poster (ekonomisk, juridiska, etiska och diskretionära), dessa 

sammanlänkas sedan med sociala frågor som företaget blir berörda av (konsumtion, 

miljö, diskriminering, produktsäkerhet, arbetsskydd och aktieägarna). Dessa två 

dimensioner, CSR och sociala frågor, kopplas sedan ihop med företagets respons av dessa 

(reaktion, försvar, ackommodation och förebyggande arbete). Dessa tre dimensioner 

bildar tillsammans en CSP-kub och Carroll (1979, s. 503) menar att detta kan hjälpa 

managers att få en uppfattning om företagets arbete med CSR och de sociala problemen 

de ställs inför. Wood (2010, s. 53-54) sammanfattar CSP-begreppet genom att knyta 

samman CSR med företagets process för social mottaglighet, vilket består av 

miljöskanning, arbete nära intressenter samt överblick över omgivning för att kunna 

upptäcka problem som kan uppstå. I denna studie definieras begreppet CSP i sin enkelhet 

som en prestation på ansvarsfullt företagande, det vill säga att CSP är ett mått på CSR. 

Detta i likhet med Luo och Bhattacharyan (2009, s. 201) och McWilliams och Siegel 

(2000, s. 606) som menar att CSP är ett mått på hur väl företag integrerar ansvarsfullt 

företagande i sina verksamheter. 

 

Tidigare forskning har varit inkonsekvent och visat på bristfällighet gällande 

operationaliseringen av CSP samt dess utförande metod, vilket kan ha bidragit till de 

blandade resultaten inom forskningsområdet (Belu & Manescu, 2013, s. 2751; Salzmann 

et al., 2005, s. 30). Det råder ingen konsensus över vilket mått eller metod som ska 

användas gällande mätning av CSR (Ameer & Othman, 2012, s.65; Montiel & Delgado-

Ceballos, 2014, s. 127). Dock finns ett övergripande sammanhang mellan studier och 

Montiel och Delgado-Ceballos (2014. s. 127) har i deras litteraturgranskning på artiklar 

mellan 1995-2013 kunnat urskilja att användning av sekundära databaser är den 

vanligaste datainsamlingsmetod som tidigare studier har använt sig av för att kvantifiera 

hållbarhet. Dessa databaser innefattar främst Kinder, Lydenberg och Domini [KLD] 

(Barnett & Solomon, 2012; Callan & Thomas, 2009; McWilliams & Siegel, 2000; 

McWilliams & Siegel, 2001; Siegel & Vitaliano, 2007; Waddock & Graves, 1997) men 

även till exempel Dow Jones Sustainability index [DJSI] (Cheung, 2011; Lopez et al., 

2007), och olika ryktesindex (Cochran & Wood, 1984; McGuire et al., 1988; Vance, 

1975). KLD konstrueras genom en kombination av undersökningar och granskningar av 

redovisningar, rapporter och artiklar (Kim et al., 2012, s. 766). RiskMetrics Group 

ansvarar för utförandet och måttet, som behandlar miljömässig och social styrning 

(Environmental and Social Governance, [ESG]), och utgår från kvalitativa områden 

(samhällsrelationer, bolagsstyrning, mångfald, relation till anställda, miljöarbete, 

mänskliga rättigheter och produktskvalitet) samt kontroversiella områden (alkohol, spel, 

vapen, militära förbindelser, kärnkraft och tobak) (RiskMetrics Group, 2010). DJSI 

framställs å andra sidan genom S&P Dow Jones index och RobecoSAM (RobecoSAM a) 

där den senare mäter företags hållbarhet genom undersökningar och media- och 

intressentanalys, där mediabevakning och allmän tillgänglig information om företagen 

från konsumentorganisationer, regeringar och icke-statliga organisationer behandlas 

(RobecoSAM b). DJSI:s värdering av hållbarhet bygger på ekonomiska, miljömässiga 

och sociala dimensioner (RobecoSAM, 2014). De två måtten har alltså små likheter men 

enligt Chatterji et al. (2009, s. 127) räknas KLD till det äldsta och mest inflytelserika 

måttet. Dock medför bägge måttens metoder partiskhet. KLD och DJSI grundar sina 

utvärderingar på subjektiva metoder och då detta leder till olika processer kan det också 

medföra olika resultat (Soana, 2011, s. 137). Vidare då dessa mått bygger på 
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undersökningar kan ett lågt svarsdeltagande leda till partiska resultat vilket minskar 

reliabiliteten och problematiserar möjlighet till generalisering (Chatterji & Levine, 2006, 

s. 43). Index som byggs på rykte är även högst subjektiva och de kan även vara svåra och 

tidskrävande att genomföra på en stor population, vilket medför tvivelaktiga resultat som 

gör generalisering svår att utföra (Cochran & Wood, 1984, s. 44). Dessa förutsätter även 

att perception av företags finansiella prestationer utesluts ur bedömningen (Soana, 2011, 

s. 135). Slutligen fann Montiel och Delgado-Ceballos (2014. s. 127) även att tidigare 

studier har använt egengjorda konstruktioner och skalor för att mäta hållbarhet. Detta 

inkluderar till exempel Aupperle et al. (1985) som utfört en egen undersökning baserat 

på framforskade CSR-dimensioner och Bansal (2005) som utifrån genomförda intervjuer 

framkallat egna CSR-indikatorer.  

 

2.3 CFP  
CFP är en objektiv mätning av hur väl företag kan generera vinst och prestera finansiellt 

(Zheng, 2015, s. 254) och enligt Cohran och Wood (1984) är det omdebatterade inte om 

hur en korrekt mätning utförs, utan istället vilka mått som är bäst lämpade för att beskriva 

företagets lönsamhet. Operationaliseringen av CFP kan grovt indelas i marknadsbaserade, 

redovisningsbaserade och perceptuellbaserade mått (Orlitzky et al., 2003, s. 407). 

Tidigare forskning gällande förhållandena mellan CSP och CFP visar på osäkerhet 

gällande vilket lönsamhetsmått som återspeglar bäst bild av verkligheten. Margolis och 

Walsh (2001, s. 14) har i deras litteraturgranskning funnit 70 olika lönsamhetsmått som 

har tillämpats av sammanlagt 95 studier. De flesta av dessa använde redovisnings- eller 

marknadsbaserade lönsamhetsmått, där många av dessa inkluderat avkastning och risk i 

uträkningarna (Margolis & Walsh, 2001, s. 14). 

Den övergripande skillnaden mellan redovisningsbaserade och marknadsbaserade 

lönsamhetsmått är att det redovisningsbaserade behandlar historiska prestationer medan 

det marknadsbaserade innefattar projektioner om framtiden (Hoskisson et al., 1994, s. 

1218). Det redovisningsbaserade måttet visar företags interna operativa effektivitet 

(Cochran & Wood, 1984, s. 46) och Orlitzky et al. (2003, s. 408) argumenterar för att de 

speglar managers godtycklighet gällande resursallokering och operativa val, och att de 

redovisningsbaserade måtten därför även visar företagsledningens kompetens och 

prestation. Dock är måtten kritiserade då de kan vara partiska och kan manipuleras via 

redovisningen (Chakravarthy, 1986, s. 443). Vidare behandlar de tidsmässigt kortsiktiga 

förhållanden (Hillman & Keim, 2001, s. 129) vilket enligt Marom (2006, s. 193) är en 

nackdel eftersom att aktieägare reagerar på kortsiktiga CSR-initiativ över en längre 

tidsperiod, och om inte en längre tidsaspekt inkluderas i lönsamhetsmåttet kan inte 

aktieägarnas reaktion på hållbarhetsarbetet observeras. Trots detta antyder empirisk 

forskning att CSP är något högre korrelerad med redovisningsbaserade lönsamhetsmått 

än marknadsbaserade (Margolis et al., 2007; McGuire et al., 1988; Orlitzky et al., 2003; 

Waddock & Graves, 1997). Detta menar McGuire et al. (1988, s. 868) bottnar i att 

redovisningsbaserade lönsamhetsmått återspeglar företags interna och säregna attribut, så 

som ansvarsfullt företagande, medan marknadsbaserade lönsamhetsmått påverkas av 

systematisk risk, vilket är densamma för hela marknaden. Till skillnad från 

redovisningsbaserade mått återspeglar marknadsbaserade mått aktieägarnas avkastning 

(Cochran & Wood, 1984, s. 45). De frångår till viss del problematiken de 

redovisningsbaserade måtten medför då de inte är utsatta för subjektivitet samt 

redovisningsmanipulation, och då de grundas av framtidstro på organisationers lönsamhet 

vilket medför att en längre tidsaspekt innefattas (McGuire et al., 1988, s. 859). Enligt 
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Konar och Cohen (1997, s. 111) kan ny information angående företags hållbarhetsarbete 

ha en stor påverkan på de framtida kassaflödena, och om de framtida kassaflödena 

förväntas att öka kommer det resultera i att värdet på företaget omvärderas, vilket kommer 

återspeglas i ett ökat aktiepris och såldes även en ökad marknadsavkastning. Dock kan 

dessa mått påverkas av andra faktorer som inte rör företagets direkta åtaganden (Gleason 

& Lee, 2003, s. 194) och Klassen och McLaughlin (1996, s. 1204) menar på att all 

information som når marknaden rörande företaget kommer reflekteras i dess aktiepris. 

Även om aktieavkastningen kan anses vara ett användbart mått på CFP kan det behöva 

kompletteras med andra lönsamhetsmått. Detta då de bara visar investerares perspektiv 

(Margolis & Walsh, 2001, s. 15) och Pfeffer och Salancik (1978, s. 139) menar på att 

speciellt stora företag har många intressenter och viktiga relationer med andra aktörer i 

näringslivet. 

Tabell 1. Axplock av lönsamhetsmått tidigare forskning har använt.  

Redovisningsbaserat lönsamhetsmått Studier 

 

 

ROE 

Andersen & Deloy (2011), Bansal (2005), 

Bowman & Haire (1975), Callan & Thomas 

(2009), Choi & Jung (2008), Flammer (2015) 

Saeidi et al. (2015), Siegel & Vitaliano (2007), 

Waddock & Graves (1997). 

 

 

 

ROA 

Andersen & Deloy (2011), Aupperle et al. 

(1985), Barnett & Salomon (2012), Belu & 

Mansecu (2013), Brammer & Pavelin (2006), 

Clarkson et al. (2008), Choi & Jung (2008), 

Flammer (2015), McGuire et al. (1988), 

Saeidi et al. (2015), Waddock och Graves 

(1997). 

ROS Andersen & Deloy (2011), Callan & Thomas 

(2009), Griffin & Mahon (1997), Hart & 

Ahuja (1996), Seifert et al. (2003), Waddock 

& Graves (1997). 

Kassaflöde Clarkson et al. (2011). 

Operativ vinst/tillgångar, operativ 

vinst/försäljning 

Cochran & Wood (1984). 

Nettovinstmarginal Flammer (2015). 

Marknadsbaserade lönsamhetsmått Studier 

 

Tobins Q 

 

Belu & Manescu (2013), Brower & Mahajan 

(2013), Callan & Thomas (2009), Choi & Jung 

(2008), Flammer (2015), Surroca et al. (2010). 

Total avkastning McGuire et al. (1988), Seifert et al. (2003). 
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Tabell 1 som redogör ett urval av den tidigare forskning som denna studie inkluderat 

visar, likt Margolis och Walsh (2001), på en stor variation av använda lönsamhetsmått. 

De redovisningsbaserade måtten är i majoritet där användningen av ROE och ROA har 

behandlats av många av dessa. Färre studier har behandlat marknadsbaserade mått och en 

minoritet av studierna har redogjort för både redovisningsbaserade och marknadsbaserade 

lönsamhetsmått. Inkonsekvensen av CFP:s operationalisering är problematiskt och 

Margolis och Walsh (2001, s. 14) menar att det försvårar jämförelser studier emellan. 

ROE och ROA, som blivit behandlad i en majoritet av tidigare studier gällande 

förhållandena mellan CSP och CFP, kantas av svagheter. ROE kan manipuleras via 

redovisningsstandards och påverkas av skuldsättningsgrad, där en ökad skuldsättning 

skapar högre ROE om intäkterna för skulderna är större än kostnaderna (Du Toit & De 

Wet, 2007, s. 60). ROE tar inte hänsyn till den ökade finansiella risken och detta menar 

Du Toit och De Wet (2007, s. 60) medför problem eftersom en för hög skuldsättningsgrad 

kan komma att minska företagets värde. ROA:s svaghet är främst att den misslyckas att 

fånga investeringars framtida intäkter (Rappaport, 1998, s. 28) då måttet är 

redovisningsbaserat och utgörs av en ögonblicksbild av företagets finansiella hälsa 

(Rappaport, 1998, s. 23). Tillgångar kommer därmed att öka utan korresponderande 

kassaflöden, som resulterar i en liten ROA, vilket är problematiskt då Rappaport (1998, 

s. 28) uppskattar att 50 % av företags marknadsvärde består av framtida residualvärden. 

Dock är ROE och ROA rent generellt de mest accepterade och populäraste måtten av CFP 

inom det finansiella området (Rappaport, 1998, s. 21, 29). Du Toit och De Wet (2007, s. 

60) visar främst på att ROE är ett användbart lönsamhetsmått då det tar hänsyn till både 

lönsamhet och tillgångars omsättningshastighet men även kapitalstruktur, och att det 

torde ha fått en stor popularitet tack vare dess analys som möjliggörs via DuPont 

modellen, vilket är ett välanvänt verktyg för analytiker och aktieägare. 

2.4 FÖRHÅLLANDENA MELLAN CSP OCH CFP 
Då denna studie syftar till att undersöka förhållandena mellan CSP och CFP-måtten 

kommer teorier behandlande både effekterna CFP-måtten kan ha på CSP, samt effekterna 

CSP kan ha på CFP-måtten. Hypotesutformningen kommer sedan att skapas utifrån dessa 

teorier samt av tidigare forskning.  

2.4.1 CFP:s effekt på CSP 

Slappa resurser hypotesen 
CFP:s positiva effekt på CSP förklaras genom så kallade slappa resurser. Slappa resurser 

hypotesen utgår från att det är organisationers finansiella hälsa som avgör 

hållbarhetsarbetet, vilket innebär att en period med ett högt CFP medför att mer resurser 

blir tillgängliga som kan läggas på CSR-aktiviteter i nästkommande perioder (Preston & 

O’Bannon, 1997, s. 423). Det är således ett skapande av överflöd av resurser (”slappa” 

resurser) vilket ger företag möjlighet att investera i frågor rörande hållbarhet (Waddock 

& Graves, 1997, s. 306). Dock är detta ett relativt outforskat område och Margolis och 

Walsh (2003, s. 274) har i deras metaanalys av 127 studier funnit 22 studier som använt 

CFP som beroende variabel. Bristen av studier som sätter CFP som beroende variabel ser 

Waddock och Graves (1997, s. 304) som ett problem då det kan vara så att organisationer 

med redan höga finansiella prestationer har medel över att lokalisera till CSR-arbeten, 

vilket inte framgår i studier där CSP är den beroende variabeln. 
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CFP:s positiva effekt på CSP har empiriskt stöd i tidigare forskning. Waddock och Graves 

(1997) fann i deras studie att ROE, ROA samt ROS har signifikanta positiva effekter på 

CSP. Samtliga regressionsanalyser påvisade signifikanta F-värden och modellerna som 

testades innehöll skuldsättningsgrad och storlek som kontrollvariabler (Waddock & 

Graves, 1997, s. 312). Ingen fördröjd påverkan av CSP eller de använda CFP-måtten 

inkluderades. Den justerade förklaringsgraden [justerad R2] pendlade mellan 6-8 % för 

samtliga modeller och samtliga CFP-mått. Även Roberts (1992) fann en positiv effekt, 

där studien visade att tillväxt på ROE från tidigare år hade en positiv signifikant effekt på 

nuvarande års CSP. Studien undersökte företag som fått sitt hållbarhetsarbete bedömt av 

Council on Economic Priorities [CEP] där, förutom lönsamhetsmåtten, olika mått på 

intressenters styrka samt strategiska mått inkluderats som oberoende variabler, och 

industri, ålder på företag samt storlek inkluderats som kontrollvariabler. Ullmann (1985, 

s. 552) konstaterar att vid tider av låg lönsamhet kommer resurser att spenderas på 

ekonomiska mål hellre än företagens hållbarhetsarbete och Roberts (1992, s. 604) menar 

att managers eftersträvar en sund utveckling på avkastning på eget kapital, och studiens 

fynd pekar därför på att efter att aktieägarna fått sin avkastning och de ekonomiska målen 

är uppfyllda kan resurser lägga på hållbarhetsarbete. Vidare fann McGuire et al. (1988) 

att ROA och andra nio stycken redovisningsbaserade lönsamhetsmått, samt 

marknadsbaserad avkastning, hade en positiv signifikant effekt på CSP som 

operationaliserades via Fortune ryktesindex. Total avkastning hade dock en negativ effekt 

på CSP, men när alpha (riskjusterad avkastning) respektive Beta inkluderas i modellen 

visade modellen på positiva signifikanta effekter. Fischer och Sawezyn (2013) fann i 

deras studie att ett års fördröjd påverkan av ROA hade en positiv signifikant effekt på 

CSP, Studien behandlade stora företag registrerade i Tyskland, där CSP skapades utifrån 

information om hållbarhetsarbete utgiven av företagen som poängsattes med hjälp av 

GRI-standarder. Kontrollvariablerna storlek (totala tillgångar), risk (beta) och industri 

inkluderades i studien. Liknande fann även Brower och Mahajan (2013) att ett års 

fördröjd påverkan på både ROA samt Tobins Q (marknadsbaserat mått) hade en positiv 

signifikant effekt på CSP. Tre modeller testades med flertalet oberoende variabler som 

mätte känslighet, diversitet samt exponering till intressenter, erhållandes justerade R2 

mellan 37,6-39,1 % för samtliga modeller (Brower & Mahajan, 2013, s. 326). Brower och 

Mahajan (2013, s. 327) kopplar fynden till intressentteorin (vilket redogörs i nästa 

delkapitel) och studien visar att företag som är känsliga för intressenters efterfrågan, 

möter diversifierade behov från dessa eller är exponerade och välgranskade från 

intressenter, har ett utvecklat CSP.  
 

Direktörsopportunism 

CFP:s negativa effekt på CSP kan förklaras via direktörsopportunism. Preston och 

O’Bannon (1997) är skaparna av denna synvinkel av förhållandet mellan lönsamhet och 

hållbarhet och området är väldigt snävt. Teorin är förenlig med agentproblem vilket enligt 

Eisenhardt (1989, s. 58) kan uppstå när principalen och agenten har olika önskemål och 

målsättningar. Vid användning av bonussystem som baseras på kortsiktiga 

lönsamhetsmått finns risken att managers, vid perioder av hög finansiell prestation, lockas 

till att dra ner på utgifter för att skapa personliga förmåner (Preston & O’Bannon, 1997, 

s. 423). Ett kortsiktigt vinstmaximerande perspektiv från företags managers för att erhålla 

bonusar är högst egennyttigt vilket således framkallar agentproblem. Vidare under 

perioder som kantas av låga finansiella prestationer kan ledningen kompensera, och ha 

som förklaring till, detta genom att åta sig hållbarhetsarbete (Preston & O’Bannon, 1997, 

s. 424).   
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CFP:s negativa effekt på CSP har också empiriskt stöd i tidigare forskning, dock inte lika 

stort stöd som den positiva effekten. Roberts (1992) fann, när det marknadsbaserade 

måttet Beta undersöktes, att företag med ostabila marknadsavkastningar är mindre 

benägen att lägga resurser i hållbarhet, då Beta hade en negativ signifikant effekt på CSP. 

Konar och Cohen (1997) fann även att marknadsavkastningsmått hade en signifikant 

negativ påverkan på CSP. I studien uppkom att företag med negativa abnormala vinster, 

efter marknaden nåddes med information om deras utsläppsmängd, senare uppvisade ett 

förbättrat hållbarhetsarbete med minskad olje- och kemikalieutsläpp (Konar & Cohen, 

1997, s. 123). Studier som visat att CFP har en negativ effekt på CSP är alltså alla 

marknadsbaserade, dock bör det uppmärksammas att majoriteten av alla studier som 

undersökt marknadsbaserades mått på CSP har varit positiva (Brower & Mahajan, 2013; 

Margolis & Walsh, 2003; McGuire et al., 1988). 

 

Majoriteten av studier ådagalägger att CFP har en positiv effekt på CSP och det finns 

därmed belägg att anta att slappa resurser hypotesen är bäst lämpad till att förklara 

effekten variablerna emellan. Melo (2012, s. 257) kritiserar dock många av dessa studier 

då många av dem brister i operationaliseringen av CSP, vilket implicerar 

reliabilitetsbekymmer. Antagandet att effekten mellan CFP och CSP likväl är positiv 

förstärks av Margolis och Walsh (2003, s. 277) som visade i deras litteraturgranskning att 

en klar majoritet av studier som behandlat CFP som beroende variabel utvunnit att CFP 

har en positiv effekt på CSP. Vad som kan noteras är att total avkastning, vilket kommer 

användas i denna studie som marknadsbaserat mått, bara har använts i McGuire et al. 

(1985) studie vilket fann effekten vara negativ. Majoriteten av studier som använt andra 

marknadsbaserade mått fann dock en positiv effekt (Brower & Mahajan, 2013; Margolis 

& Walsh, 2003; McGuire et al., 1988) och eftersom marknadsbaserade mått i allmänhet 

uppvisat en positiv effekt på CSP kommer detta vara utgångspunkten i denna studie. 

 

H1: ROE har en positiv effekt på CSP 

H2: ROA har en positiv effekt på CSP 

H3: Avkastning har en positiv effekt på CSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Konceptuell modell när CSP är beroende variabel. 
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2.4.2 CSP:s effekt på CFP  

Intressentteorin 

Att företag har intressenter är idag en självklarhet och intressenterna har kommit att få 

allt större del i den litteratur som skrivs inom management (Donaldson & Preston, 1995, 

s. 65). Intressentteorins framfart kom med Freemans (1984) litteratur och efter det har en 

mängd artiklar och böcker behandlande ämnet utgivits (Donaldson & Preston, 1995, s. 

65). Den litteratur som publicerats har byggt vidare på Freemans (1984) intressentteori 

och nya modeller, ramverk och teorier berörande intressenter har framkommit (Clarkson, 

1995, s. 105). Detta påpekar Donaldson och Preston (1995, s. 66) har medfört att 

intressentteorin har erhållit skilda definitioner. 

Freeman (1984, s. 52) benämner intressentteorin som att managers måste vara medveten 

och vaksamma mot alla intressenter som kan påverka företagets verksamhet, det gäller 

både intressenter som företaget påverkar samt intressenter som påverkar företaget. Dessa 

två intressentgrupper är enligt Freeman (1984, s. 52) de som kan vara avgörande för 

företagets prestation, de kan både hjälpa och stjälpa företagets framsteg. I en studie av 

Clarkson (1995, s. 106) delas intressenter upp i två grupper; primära och sekundära. 

Primära intressenter omfattas vanligtvis av aktieägare och investerare, anställda, kunder 

samt leverantörer och utöver dessa ingår även regeringen och samhället (Clarkson, 1995, 

s. 106). Clarkson (1995, s. 106) menar att dessa primära intressenters engagemang är 

avgörande för ett företags överlevnad. De sekundära intressenterna benämner Clarkson 

(1995, s. 107) att vara den grupp som påverkas och påverkar företaget (exempelvis media 

och olika intressegrupper), företaget i stort är ej beroende av dessa för överlevnad men 

kan bli negativt påverkad av deras yttre påverkan och åsikter. 

De primära intressenterna är väsentliga för företags överlevnad medan de sekundära 

intressenterna inte har en omedelbar avgörande roll för företags hälsa (Clarkson, 1995, s. 

106-107). Deegan och Unerman (2006, s. 289) argumenterar på grund av detta att ett 

företag bör i första hand fokusera på att tillgodose sina primära intressenter och i andra 

hand de sekundära intressenterna. Företags överlevnad beror på effektiviteten inom 

företaget, en ledning som effektivt allokerar efterfrågan från sin omgivning och speciellt 

de intressenter som innehar de resurser som företaget behöver kommer öka chansen för 

överlevnad (Pfeffer & Salancik, 1978, s. 43-44). Denna grupp benämns av Deegan och 

Blomquist (2006, s. 349) som starka intressenter och är den grupp av intressenter som har 

mest resurser nödvändiga för företaget. Denna vy att intressenten med mest resurser ska 

prioriteras delas ej av alla forskare och exempelvis påvisar Ruf et al. (2001, s. 143) att ett 

företag i största möjliga mån bör tillgodose alla intressenters efterfrågan annars kan de 

tvingas utstå negativ konfrontationer då intressenter eventuellt bojkottar, stämmer eller 

protesterar mot företaget. 

Företag innehar olika intressenter och dessa kommer ha olika föreställningar om hur 

företaget ska sköta sin verksamhet (Deegan & Blomquist, 2006, s. 350). Jensen (2001, s. 

13) argumenterar för att konflikter kommer att uppstå mellan de olika 

intressentgrupperna, exempelvis efterfrågar kunder lägre pris på varor och bättre service 

medan de anställda efterfrågar högre lön och fler förmåner. Då intressentteorin inte ger 

managers några konceptuella riktlinjer för hur de ska kompromissa mellan de olika 

intressenternas skilda viljor kritiserar Jensen (2001, s. 14) teorin och menar att den är 

otillräcklig. Vidare uttrycker Jensen (2001, s. 14) att om företag följer intressentteorin 

kommer det att förstöra värdet på företaget och minska den sociala välfärden eftersom 

dessa företag ej kan konkurrera med företag som vinstmaximerar. Waddock och Graves 
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(1997, s. 306) påvisar emellertid att intressentteorin är en strategisk investering, då företag 

som tar hand om sina intressenter erhåller konkurrensfördelar som är svåra för andra 

företag att imitera.    

Ett företags transparens i årsrapporter och hållbarhetsrapporter kan ses som företagets sätt 

att konversera med sina intressenter (Gray et al., 1995, s. 53). Cheng et al. (2014, s. 16) 

visar i deras studie att företag med bättre relation med sina intressenter förbättrar sina 

vinster. Ett företag som har mer investeringar i CSR är mer benägna att öka sin 

transparens (van Staden & Hooks, 2007; Al-Tuwaijri et al., 2004). Detta minskar 

informationsasymmetrin med intressenter och vilket således ökar tilliten och leder till att 

företaget upplevs mindre riskfyllt (Cheng et al, 2014, s. 16). Ruf et al. (2001, s. 144) 

menar att en förbättrad CSP bör leda till en högre CFP, antingen genom lägre kostnader 

eller högre vinster då företaget erhåller konkurrensfördelar genom att tillgodose 

intressenternas önskemål. Vidare har intressentteorins positiva samverkan mellan CSP 

och CFP stort stöd i tidigare studier (Donaldson & Preston, 1995; Freeman, 1984; Ruf et 

al., 2001).  

Resursbaserad synvinkel 

För att kunna utgöra utöver intressentteorin varför CSP ska kunna vara lönsamt anger 

Russo och Fouts (1997) den resursbaserade synvinkeln (resource-based view) som en 

förklarande teori vilket enligt Wernerfelt (1984, s. 172) utgör basen för diversifierade 

företags strategiformulering angående deras resursallokering. Teorin är väldigt 

resultatorienterad och den tar hänsyn till både materiella och immateriella tillgångar 

(Russo & Fouts, 1997, s. 535). Hart (1995, s. 986) menar på att den resursbaserade 

synvinkeln behandlar konkurrensfördelar som härrör från strategiskt unika tillgångar och 

enligt Wernerfelt (1984, s. 172-174) skapar vissa tillgångars investeringar och placeringar 

konkurrensfördelar då de kan medföra gynnsamma positionsbarriärer. En tillgång är att 

anses som en strategisk resurs om kriterier om att den är värdefull, icke-utbytbar, sällsynt 

eller specifik och icke-replikerbar uppfylls (Barney 1991, s. 115). Enligt Barney (1991, 

s. 106) är en tillgång värdefull om den medför att företaget kan utforma och genomföra 

strategier som ökar dess effektivitet, dessa resurser är även värdefulla då företaget vill 

utnyttja nya marknadsmöjligheter samt att neutralisera hoten i företagets omgivning. När 

det kommer till utbytbarheten menar Barney (1991, s. 106-107) att det hänför sig till att 

resursen ej ska kunna skapas av konkurrenter, och att resursen ska vara sällsynt rör den 

upplevda bristen på den specifika resursen på marknaden. En icke-replikerbar tillgång 

handlar om i vilken utsträckning som konkurrenterna inte kan återskapa en liknande 

resurs eller åtminstone inte erhålla samma kostnadsfördel för kostnaden av tillgången 

(Barney, 1991, s. 107-111). Liknande argumentation av specifika resurser för Wernerfelt 

(1984, s. 173) som menar att en inträdesbarriär kan uppkomma genom att företag innehar 

specifika tillgångar som är nya på marknaden, och dessa skapar hållbara och bastanta 

relationer med andra aktörer vilket kommer vara kostsamt för konkurrenter att imitera. 

Detta är beroende av resurserna i fråga och för att skapa en resurspositioneringsbarriär 

kan företagen se till att skapa en tillgång av resurser som av dess natur direkt eller indirekt 

är besvärliga för andra aktörer att efterlikna (Wernerfelt, 1984, s.173). Dessa så kallade 

attraktiva resurser kommer generera höga intäkter, men dessa är i sin tur beroende av 

faktorer som påverkar marknadsförhållandena (Wernerfelt, 1984, s.173-174). Till 

exempel kommer kundlojalitet, produktionserfarenhet och teknologi att påverka 

tillgångarnas förmåga att bygga upp positionsbarriärer (Wernerfelt, 1984, s.174). 

Hållbarhetsarbete är av en typ av attraktiv tillgång vilket kommer diversifiera 
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organisationerna som anammar det och generera vinst till dessa (Russo & Fouts, 1997, s. 

535). 

Majoriteten av tidigare studier som undersökt förhållandena mellan CSP och CFP har 

funnit att CSP har en positiv effekt på CFP. Denna relation mellan variablerna återfanns 

i en studie av Waddock och Graves (1997), där resultatet visar att ROA och ROS påverkas 

positivt av en högre grad av hållbarhetsarbete. I regressionsmodellen inkluderade 

Waddock och Graves (1997) en kontrollvariabel för risk och storlek, och den justerade 

förklaringsgraden var 27 % och 17 % för ROA respektive ROS och i samtliga modeller 

där CFP-måtten var beroende variabel åskådliggjordes ett signifikant F-test. De 

redovisningsbaserade lönsamhetsmåtten ROE, ROA och ROS nyttjades även i en studie 

av Callan och Thomas (2009), som även inkluderat det marknadsbaserade måttet Tobins 

Q. Dessa lönsamhetsmått undersöktes ifall de var påverkad av ett års fördröjd påverkan 

av CSP. CSP hämtades från KLD, där två separata mått brukades; det ena måttet hade 

samtliga tretton komponenter och det andra måttet exkluderade de sex kontroversiella 

komponenterna i KLD. Resultatet av studien påvisar att samtliga lönsamhetsmått, med 

undantag för ROE, har en positiv signifikant effekt av CSP (Callan & Thomas, 2009, s. 

71). Callan och Thomas (2009, s. 62) påpekar att CSR är idag en integrerad del i företagets 

affärsplan, och anledningen varför ett positivt resultat kunde åskådliggöras menar de 

beror på intressentteorin. Fortsättningsvis fann även Lee och Park (2009) en positiv effekt 

mellan CSP och CFP. Studiens urvalspopulation innefattades av hotell och kasinon som 

under 16 respektive 12 verksamhetsår granskades. CSP operationaliserades via KLD-mått 

och CFP via ROA, ROE och genomsnittligt marknadsvärde, där både CSP:s effekt på 

CFP samt CFP:s effekt på CSP behandlades. Kontrollvariablerna som inkluderades var 

storlek, kapitalstruktur och en dummyvariabel för årseffekten. Studien av Lee och Park 

(2009, s. 110) visar att samtliga lönsamhetsmått för hotellen är positivt påverkad av ett 

mer utförlig hållbarhetsarbete, medan icke signifikanta resultat visades för urvalet av 

kasinos.  

Den nyligen publicerade studien av Saeidi et al. (2015) fann även en positiv effekt av 

CSP på CFP. Studien genomfördes på 205 iranska tillverkande- och 

konsumentproduktsföretag, där CFP mättes genom en sammanflätning av 

marknadsandelstillväxt, försäljningstillväxt, ROE, ROS, ROA och ROI, vilket var i 

enlighet med Balance Score Card (BSC) metod (Saeidi et al., 2015, s. 345). Den positiva 

effekten CSP hade på CFP förklarade Saeidi et al. (2015, s. 348) bero på hållbara 

konkurrensfördelar, rykte och kundnöjdhet, där företag som arbetar med CSR erhåller 

nöjdare kunder vilket medför ett bättre rykte och således en konkurrensfördel. Klassen 

och McLaughin (1996) fann även att CSP har en positiv effekt på CFP. Studien som 

genomfördes undersökte huruvida ett företag som blivit tilldelade pris för dess 

hållbarhetsarbete kan generera en högre avkastning för aktieägarna. Studien inkluderade 

företag börslistade på NYSE eller AMEX och inkluderade inga kontrollvariabler. 

Resultatet visade att företag som blivit prisade för dess CSR-arbete erhåller en högre 

avkastning för deras aktier än företag som ej tilldelats pris, då det för aktieägarna i det 

senare fallet skulle uppleva en negativ påverkan på avkastningen. Slutligen visade även 

Clarkson et al. (2011) i deras longitudinella studie att minskade utsläpp har en positiv 

effekt på ROA, för företag i gruv-, pappers-, och oljeindustrin. Detta är bara ett urval då 

de flesta studier som undersökt CSP:s effekt på CFP uppkommit med positiva effekter 

(Cornell & Shapiro, 1987; Flammer, 2015; Margolis & Walsh, 2003; Ruf et al., 2001). 
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Kompromissteorin 

Till skillnad från intressentteorin och den resursbaserade synvinkeln visar 

kompromissteorin att ett ökat CSP skapar lägre CFP. Friedman (1962, s. 133) framlägger 

att ansvarsfullt företagande går emot den ekonomiska naturen och det fria samhället och 

att organisationers enda ansvar är att vara fruktfulla och lägga sina resurser på 

vinstbringande aktiviteter. Åtaganden i CSR skulle vara dåliga investeringsbeslut då de 

resulterar i en minskad avkastning och därmed också inte vara i aktieägarnas bästa 

intresse (Friedman, 1970, s. 2). Friedmans (1962) ställningstagande angående det 

negativa förhållandet mellan CSP och CFP sammankopplar Preston och O’Bannon (1997, 

s. 421) med kompromissteorin (trade-off theory). Kompromissteorin är essentiell i det 

ekonomiska området då val alltid måste göras och kompromisser måste ske när vissa 

aspekter ej kan bli helt uppfyllda (Campbell & Kelly, 1994, s. 422). Jensen (2001, s. 11) 

menar att det är omöjligt för ett företag att maximera alla företagets prestationer på flera 

olika dimensioner samtidigt ifall dessa inte är tätt sammanlänkade. Kontentan av detta 

menar Husted och de Jesus Salazar (2006, s. 76) är att företagets finansiella prestation 

och sociala prestation inte går att maximera samtidigt, det är en kompromiss dem emellan 

som måste ske. 

 

Husted och de Jesus Salazars (2006, s. 76) studie undersöker under vilka villkor 

hållbarhetsinvesteringar är förenligt med att maximera aktieägarens värde och om det 

finns en optimal nivå av socialt arbete för företag. Husted och de Jesus Salazar (2006, s. 

76) belyser att det finns tre olika typer av företag; företag som är altruistiska, tvingad 

egoistiska eller strategiska, och dessa medför olika situationer avseende vinster företaget 

erhåller i förhållande till kostnader socialt engagemang medför. Den altruistiska synen 

innebär att företag kommer fortsätta investera i CSR tills den marginella nyttan är i 

jämvikt med den marginella kostnaden för CSR investeringarna (Husted & de Jesus 

Salazar, 2006, s. 80). Dock påpekar Baumol (1991, s. 13) att en firma på grund av 

osjälviska investeringar kommer att förlora i det långa loppet då konkurrenter mer 

effektivt kommer hantera sina resurser, vilket Husted och de Jesus Salazar (2006, s. 77) 

menar kommer leda till att det altruistiska företaget på grund av slösaktiga investeringar 

kommer gå i konkurs eller bli uppköpta av det mer effektiva företaget. Företag som är 

tvingande egoister menar Husted och de Jesus Salazar (2006, s. 80) vara de företag vars 

målsättning är att maximera vinsterna och för att kunna göra detta måste företaget ta 

resurser från allmänheten i form av mark, arbetstid och kapital. I detta fall har 

verksamheten en negativ påverkan på miljön, ekonomin, människor och politiken och 

detta kräver att en omstående regulator tillsätts för att balansera ut ojämnheterna mellan 

företaget och allmänheten så att utgången blir effektiv för båda parter (Husted & de Jesus 

Salazar, 2006, s. 80). Ett företag som i för stor utsträckning tär på miljön kan krävas på 

stora böter eller till och med stängas ner (Husted & de Jesus Salazar, 2006, s. 81). Således 

krävs det att företaget kompromissar mellan att vinstmaximera och investera i hållbarhet, 

då en alltför egoistisk syn kan medföra stora böter som kommer minska vinsten. 

Strategiska företag menar Husted och de Jesus Salazar (2006, s. 81) vara företag som ser 

nyttan med socialt ansvarstagande då det kan förbättra ryktet, erhålla differentierade 

produkter samt attrahera kompetent personal. Strategiska företag är bäst på att arbeta med 

sociala frågor som gagnar både samhälle och företag (Husted & de Jesus Salazar, 2006, 

86-87) dock menar Husted och de Jesus Salazar (2006, s. 88) att oavsett företags plikt till 

intressenter är de alltid skyldiga att maximera värdet för aktieägare. Att tillfredsställa de 

båda är svårt och kräver innovativa lösningar, dock får ej aktieägarnas värde riskeras 

(Husted & de Jesus Salazar, 2006, s. 88). Detta är i linje med Friedman (1970, s. 133) 

som menar att hållbarhetsarbete medför komplexitet i beslutsfattandet för managers, då 
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det kan vara svårt att veta vad exakt hållbarhetsarbetet ska fokuseras på. Detta kan skapa 

förvirring och enligt Jensen (2001, s. 11) kan det bidra till diffusa målsättningar vilket 

kommer att stjälpa företagens konkurrensförmåga. CSR är föremål för kompromisser då 

etisk praxis inom området eller hållbarhetskontroller av exempelvis myndigheter medför 

ökade kostnader och minskar företagens affärsmöjligheter (Swanson, 1995, s. 49). Det 

frivilliga CSR-arbetet kan då på grund av de explicita kostnaderna väljas bort, speciellt i 

dåliga ekonomiska tider (Swanson, 1995, s. 49-50). Detta är förenligt med Friedman 

(1970, s. 2) som sammanfattningsvis benämner problematiken med CSR som att medel 

alltid kommer att förskjutas från andra ställen där de kan ha mer nytta. CSR-arbete medför 

således ökade kostnader och ekonomisk missgynnande resursallokering vilket resulterar 

i en försämrad CFP.  

 

Ett fåtal studier som undersökt CSP:s effekt på CFP har uppkommit med en negativ effekt 

(Boyle et al., 1997; Wright & Ferris, 1997). I en studie av Vance (1975) undersöktes 

huruvida det var en skillnad mellan hållbara företag och övriga företag på deras nivå av 

marknadsmässig avkastning. Andra variabler uteslöts ur undersökningen. CSP 

framställdes via enkäter som skickades ut till affärsmän och ekonomistudenter som fick 

poängsätta deras upplevelse av 45 stora företags hållbarhetsarbete. Resultatet påvisade att 

hållbarhetsarbetet hade en signifikant negativ effekt på aktieprisavkastningen; där de 

företag som fick en hög ranking upplevde markanta högre förluster än de företag vars 

hållbarhetsarbete inte rankades vara lika utvecklat. Även nyare forskning av Brammer et 

al. (2006, s. 114) erhöll ett resultat som visade att CSP ej ökar företagets aktieavkastning, 

utan istället erhålls den högsta avkastningen via aktier av företag som investerar minst i 

CSR. Slutligen fann även Lima Crisóstomo et al. (2011) en negativ effekt mellan CSP 

och CFP. I studien undersöktes huruvida icke börnoterade företag i Brasilien kunde 

förbättra sitt företagsvärde och lönsamhet, mätt genom Tobins Q och ROA, genom att 

investera i CSR aktiviteter. Resultatet visar en signifikant negativ effekt där Tobins Q är 

den beroende variabeln, medan en negativ men icke-signifikant effekt visas då ROA är 

beroende variabel (Lima Crisóstomo et al. 2011, s. 303-304).  Det finns således empiriska 

undersökningar som både visar att CSP har en positiv effekt på CFP men också att CSP 

har en negativ effekt på CFP. Dock visar de flesta studier inom forskningsområdet på att 

effekten dem emellan är positiv (Margolis & Walsh, 2003) och det kommer därmed att 

vara utgångspunkten i denna studie. 

 

H4: CSP har en positiv effekt på ROE 

H5: CSP har en positiv effekt på ROA 

H6: CSP har en positiv effekt på avkastning 
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Figur 2. Konceptuell modell när CFP-måtten är beroende variabler. 

2.4.3 Övriga studier 

CFP har i undantagsfall också uppvisats ha en neutral, det vill säga icke signifikant, effekt 

på CSP. Buehler och Shetty (1976) har i deras studie funnit att ROA har en neutral effekt 

på CSP. CSP framställdes via enkäter, skapade från CSR-litteratur, som skickades ut till 

de största amerikanska företagen på Fortunes lista. Av variablerna ROA, storlek (total 

försäljning), industri och ägarstruktur var det bara industri som uppkom med en 

signifikant effekt. 

 

CSP har också påvisats ha en neutrala effekt på CFP. McWilliams och Siegel (2000) har 

i sin studie använt hållbarhetspoäng från KLD på amerikanska företag som oberoende 

variabel och inkluderat storlek, risk, industri samt två stycken mått som mäter FoU som 

kontrollvariabler. Fynden studien gör visar på att CSP har en positiv signifikant effekt på 

ROA, men när FoU samt industri inkluderades i modellerna kunde ej CSP:s effekt på CFP 

statistiskt säkerställas. Liknande detta fann Surroca et al. (2010, s. 479) i deras studie på 

599 i företag i tillväxtindustrier en positivt signifikant effekt mellan CSP och CFP, mätt 

som Tobins Q, men när immateriella tillgångar som innovation, humankapital, rykte och 

kultur inkluderades i modellen hade varken CSP en signifikant effekt på CFP och CFP 

hade ingen signifikant effekt på CSP. Vidare menar Surroca et al. (2010, s. 480) att det 

inte finns ett direkt förhållande mellan CSP och CFP utan att förhållandet förmedlas 

mellan immateriella tillgångar. Även Belu och Manescu (2013, s. 2759) fann i deras 

studie skillnader mellan modeller, där de modeller som inte inkluderade företagsspecifika 

effekter (det vill säga attribut som varierar mellan företag som till exempel produktivitet 

och managers kompetens) fann att CSP hade en positiv påverkan på ROA och Tobins Q, 

medan när företagsspecifika effekter inkluderades i modellen kunde CSP:s effekt ej 

statistiskt fastställas. Aupperle et al. (1985) framkom även med icke-signifikanta resultat 

i deras studie som undersökt CSP:s effekt på ROA, där CSP mättes genom Carrolls (1979) 

fyra komponenter av CSR vilket var grunden till enkäter som skickades ut till managers 

och företagsledare, och där ROA mättes genom att ett femårigt index.  

 

Berman et al. (1999) lyckades ej heller uppnå signifikant resultat på effekten CSP har på 

CFP, där CSP mättes via KLD och CSP mättes via ROA, förutom hållbarhetsaspekterna 

medarbetare och produktsäkerhet som uppnådde signifikanta positiva effekter på ROA. 

Resultatets utfall menar Berman et al. (1999, s. 502) kan bero på att företags sociala 

arbeten kan variera mellan geografiska områden samt att företags miljöarbeten kan se 
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olika ut för olika industrier vilka möter olika miljölagar samt har olika kulturer. 

Fortsättningsvis undersökte Seifert et al. (2003) förhållandet mellan företags filantropi 

och lönsamhet. Undersökningen inkluderade 135 företag och studien jämförde företags 

välgörenhetsarbete med kassaflöde, marknadsbaserad lönsamhet (total avkastning) samt 

redovisningsbaserad lönsamhetsmått (ROE, ROA och ROS), utan inkluderande av 

kontrollvariabler (Seifert et al., 2003, s. 206-207). I studien åskådliggjordes ett resultat 

där varken ett positivt eller negativt signifikant resultat kunde visas mellan välgörenhet 

och samtliga lönsamhetsått; däremot återfanns en positiv effekt mellan tillgängliga 

resurser och välgörenhet. Trots att studien ej frambringat en signifikant effekt mellan 

filantropi och lönsamhet påvisar Seifert et al. (2003, s. 208) att ifall fler studier visar på 

ett icke-signifikant resultat ger det en slutsats om att välgörenhetsarbete inte kommer 

skada företag finansiellt, och detta menar de kan komma som en lättnad för företag som 

står i beslutsfasen om att fortsätta eller avsluta sina filantropiska åtaganden. Ducassy 

(2013) undersökte effekten mellan CSP och CFP under finanskrisen i slutet av 00-talet, 

där CSP erhölls av en rating agentur och lönsamhetsmåtten utgick från företagets 

marknadsbaserade mått, genom aktiens kursutveckling (informations ratio) (Ducassy, 

2013, s. 160). Resultatet visar att CSP har en signifikant effekt på CFP under de första 

sex månaderna av en period av ekonomisk orolighet. Det vill säga att i inledningsfasen 

av finanskrisen hade företag med en högre nivå av hållbarhetsarbete en ekonomiskt bättre 

situation än företag vars hållbarhetsarbete inte var utvecklat. Dock fann Ducassy (2013, 

s. 164) ett CSP hade en icke-signifikant effekt på CFP före starten av finanskrisen, samt 

efter de första sex månaderna. Slutligen kunde inte heller Griffin och Mahon (1997), vars 

studie undersökte företag i kemikalieindustrin, statistiskt säkerställa CFP:s effekt på CSP. 

CFP mättes i studien genom ROE och ROA och CSP mättes genom olika index bestående 

av bland annat KLD, TRI index och Fortune reputation index.   

 

Vidare har blandade resultat påträffats. Hart och Ahuja (1996) undersökte effekten av 

minskade utsläpp på ROE, ROA och ROS, där en positiv effekt på ROA och ROS kunde 

statistiskt säkerställas. Effekten på ROE däremot var icke signifikant framtill två år efter 

utsläppen minskade (Hart & Ahuja, 1996, s. 35). Liknande fann även Ruf et al. (2001) 

där CSP:s effekt på ROE och ROS inte var signifikant under de två första åren, utan 

upptog en positiv signifikant effekt först under år tre. Waddock och Graves (1997), vars 

studie använde KLD som CSP-mått och ROE, ROA och ROS som CFP-mått, kunde inte 

heller statistiskt säkerställa CSP:s effekt på ROE, där CSP mättes som ett års fördröjd 

påverkan. Resten av modellerna uppvisade positiva signifikanta värden både när de andra 

lönsamhetsmåtten var oberoende samt beroende variabler. Liknande visade även Callan 

och Thomas (2009) på blandade resultat. Studien nyttjade ROE, ROA ROS samt Tobins 

Q som lönsamhetsmått, där CSP uppvisade en negativ icke signifikant effekt på ROE 

medan positiva signifikanta effekter visades för de resterande lönsamhetsmåtten. (Callan 

& Thomas, 2009, s. 71). Callan och Thomas (2009, s. 74) reserverar sig för studiens 

resultat och påpekar att då CSP:s effekt på ROE är svag bör resultatet ej agera som en 

fingervisning. Komplexa effekter har även påträffats. Barnett och Salomon (2012) har i 

sin studie undersökt 1214 företag och inkluderat både ROA och nettoinkomst som 

beroende variabler beskrivande CSP och som oberoende variabel agerade CFP i form av 

en fördröjd påverkan av KLD. Likt Brammer och Millingtons (2008) studie visar även 

detta resultat på en icke-linjär effekt, likt en u-form, där företag som investerar lite eller 

mycket i CSR kommer få störst avkastning från sin investering och bli lönsamma (Barnett 

& Salomon, 2012, s. 1317).  
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2.5 KONTROLLVARIABLER 
Ett flertal tidigare utförda studier (Brammer & Pavelin, 2006; Clarkson et al., 2011; 

Ullmann, 1985; Waddock & Graves, 1997) har föreslagit att det finns en mängd externa 

faktorer som kan påverka företags nivå av hållbarhetsarbete samt finansiellt resultat, där 

ibland företagets storlek och industritillhörighet. Vidare har även variabler som 

skuldsättningsgrad används i studier för att operationalisera risk (se Brammer & Pavelin, 

2006; Callan & Thomas, 2009; Clarkson et al., 2008; Clarkson et al., 2011). Metaanalysen 

utförd av Margolis och Walsh (2003, s. 294-295) visar att tidigare forskning gällande 

förhållandena mellan hållbarhet och lönsamhet har i stor utsträckning innefattat variabler 

såsom storlek, industri och finansiell risk. 

2.5.1 Storlek 

Storleken på företag är attributet som flera studier kommit fram till att ha en signifikant 

påverkan på CSP respektive CFP (se Brammer & Pavelin, 2006; Clarkson et al., 2008; 

Callan & Thomas, 2009; Clarkson et al., 2011; Deegan & Gordon, 1996). Enligt Waddock 

och Graves (1997, s. 311) är storlek som kontrollvariabel av stor vikt då denna kan 

påverka både CSP och CFP. I deras utförda studie definierades storlek som logaritmen av 

totala tillgångar samt antal anställda. Resultatet av undersökningen visar att modellen 

med ROA som oberoende variabel uppvisar en svag negativ relation mellan storlek (totala 

tillgångar) och CSP, vilket även modellen med ROE som oberoende variabel uppvisar 

(Waddock & Graves, 1997, s. 312). Ingen av dessa uppnådde signifikanta nivåer. Dock 

fann Waddock och Graves (1997, s. 313) att storlek var signifikant när ROA var beroende 

variabel, men när ROE var beroende variabel var storlek icke-signifikant (Waddock & 

Graves, 1997, s. 313). Callan och Thomas (2009) inkluderade också storlek i deras studie 

där det definierades som antal anställda, nettoomsättning samt som en kvadratisk term av 

totala tillgångar. Den kvadratiska termen inkluderades för att se vilken effekt tillgångars 

förändringstakt hade på CFP-måtten. Totala tillgångar hade signifikanta positiva effekter 

med ROA var beroende variabel (Callan & Thomas, 2009, s. 70) medan modellerna med 

ROE som beroende variabel uppvisade icke signifikanta effekter för tre av de fyra 

modellerna (Callan & Thomas, 2009, s. 71). Studien visade även att totala tillgångar är 

positivt signifikant med ROS, och att ROS kommer att avta ju större företaget är vilket 

Callan och Thomas (2009, s. 73) förklarar som att ett större företag kommer ha lägre 

genomsnittskostnader vilket resulterar i högre avkastning, detta beror på skalekonomi. 

Slutligen menar Callan och Thomas (2009, s. 73) att utelämnande av en kvadratisk 

storleksvariabel kan resultera i falska resultat och skapa ett falskt negativt värde för 

storleken. Clarkson et al. (2008, s. 322) har även i deras studie inkluderat storlek som 

totala tillgångar som kontrollvariabel, där samtliga modeller visade signifikanta effekter, 

med transparens av hållbarhetsarbete som beroende variabel. I en tidigare studie av 

Clarkson et al. (2011) hade storlek, som totala tillgångar, även denna gång visat sig ha en 

signifikant påverkan på CSP. 

Anledningen till att inkludera storlek som kontrollvariabel anger Waddock och Graves 

(1997, s. 308) vara att ett företags storlek kommer att locka till sig intressenter, och ju fler 

intressenter ett företag har desto mer måste företaget anpassa sig till dessa. Liknande detta 

menar Brammer och Pavelin (2006, s. 1173) att större företag har större press från externa 

parter och företagets avsikt är att visa dessa externa parter att deras investeringar är 

legitima, och studien de utförde visade att storlek har en signifikant positiv effekt på CFP. 

Brammer och Pavelin (2006) har även utöver storlek som kontrollvariabel även inkluderat 

synlighet som en egen variabel. Detta benämner van der Laan et al. (2008, s. 305) vara 
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naturligt hos ett större företag, då påverkan från allmänhetens åsikter är större eftersom 

stora företag är mer under uppsikt. Slutligen påpekar Waddock och Graves (1997, s. 312) 

och Clarkson et al. (2011, s. 142) att ett större företag kan ha större resurser som de kan 

investera i hållbarhetsarbete. Sammanfattningsvis har många studier använt storlek som 

kontrollvariabel, dock har inte alla studier definierat företagets storlek på samma sätt. 

Exempelvis har McWilliams och Siegel (2000) angivit storleksvariabeln som företagets 

totala försäljning, andra forskare i likartade studier har benämnt storlek såsom totala 

tillgångar (se Waddock & Graves, 1997; Brammer & Pavelin, 2006; Clarkson, 2011), 

antal anställda (se Waddock & Graves, 1997; van der Laan et al., 2008), genomsnittlig 

omsättning (se Callan & Thomas, 2009) eller genomsnittlig inkomst (se Roberts, 1992). 

Då tidigare forskning visar på relevansen att inkludera storlek som kontrollvariabel när 

förhållandena mellan CSP och CFP ska undersökas kommer såldes denna studie också 

att behandla en sådan variabel. 

2.5.2 Risk 

Riskmått har i likhet med storleksvariabeln definieras olika i olika studier där beta (se 

Roberts, 1992), volatilitet (se Clarkson et al., 2008; Clarkson et al, 2011) har använts, 

men även skuldsättningsgrad har använts som en approximation på risk i ett antal studier 

(se Brammer & Pavelin, 2006; Callan & Thomas, 2009; Clarkson et al., 2008; Clarkson 

et al., 2011; Padgett & Galan, 2010; van der Laan et al., 2008;). Brammer och Pavelin 

(2006, s. 1174) menade att påtryckningar från långivare kommer att minska när en firma 

har en lägre skuldsättningsgrad, vilket gör att företaget har mer resurser tillgängliga för 

att investera i hållbarhet. Ifall ett företag har hög skuldsättningsgrad kommer det resultera 

i att företaget får högre räntekostnader på deras lån (Brammer & Pavelin, 2006, s. 1174), 

vilket medför att företaget i mindre utsträckning kan utforska alla deras 

investeringsmöjligheter. I Brammer och Pavelins (2006) studie hade även risk en negativ 

signifikant effekt på både utförande samt kvalitet av hållbarhetsredovisning. Liknande 

menar van der Laan et al. (2008, s. 305) att företag som har högre skulder kommer öka 

risken för investerare, vilka kommer kräva en högre förväntad avkastning på deras 

investering, och de finansiella prestationerna blir således lägre. Studien van der Laan et 

al. (2008) utförde visade att skuldsättningsgraden, med ROA som beroende variabel, hade 

en negativ signifikant effekt på denna. Slutligen fann även Waddock och Graves (1997) 

i deras studie att skuldsättningsgraden hade en negativ signifikant påverkan på både ROE 

och ROA. Då tidigare forskning visar på relevansen att inkludera risk som 

kontrollvariabel när förhållandena mellan CSP och CFP ska undersökas, då den i stor 

utsträckning kan påverka CFP-måtten, kommer såldes denna studie att behandla en sådan 

variabel. 

2.5.3 Forskning och utveckling 

Den forskning utförd av McWilliams och Siegel (2000) har flertalet efterföljande studier 

hänvisat till när de argumenterat för sitt val att inkludera FoU i sin forskning (se Clarkson 

et al., 2009; Barnett & Salomon, 2012), detta då McWilliams och Siegel (2000) visade 

magnituden av FoU:s inverkan på CSP. Det resultat som McWilliams och Siegel (2000) 

fann visar att CSP:s effekt på CFP var signifikant positivt när FoU inte inkluderades i 

regressionsmodellen, medan när den inkluderades kunde inte ett förhållande uttydas. 

Emellertid poängterar Waddock och Graves (1997, s. 309) att FoU kommer att innefattas 

i industrivariabeln då vissa typer av industrier är mer investeringsflitiga i FoU, och i deras 

studie inkluderades därför inte en variabel behandlande FoU. Padgett och Galan (2010, s. 

416) inkluderade FoU som en kontrollvariabel där slutsatsen visade på en signifikant 
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effekt mellan FoU investering och nivån av redogörelse av CSP. Padgett och Galan (2010, 

s. 415) fann att tillverkande företags FoU är starkt signifikant med CSP medan de icke-

tillverkande företags FoU-intensitet inte har någon effekt på CSP, vilket är 

överensstämmande med Waddock och Graves (1997, s. 309) argumentation att 

investeringar i FoU är mer förekommande i vissa industrier. Clarkson et al. (2011, s. 129) 

valde i deras studie att inkludera FoU som en ungefärlig uppskattning på den mängd ett 

företag spenderar på innovationer. Intensiteten av FoU beräknar Clarkson et al. (2011, s. 

130) som den totala kostnaden för FoU dividerat med ingående balansen på tillgångar. 

Till skillnad från detta beräknade McWilliams och Siegel (2000) samt Barnett och 

Salomon (2012, s. 1310) FoU-intensiteten som kostnaden för FoU dividerat med 

försäljningen. Studien av Barnett och Salomon (2012, s. 1312) visade att FoU intensiteten 

i ett företag har en negativ signifikant effekt på ROA, där företag vars skulder är höga 

samt har en stor FoU-post kommer uppleva minskade vinster och därmed en minskad 

ROA. I denna studie har även ett marknadsbaserat lönsamhetsmått inkluderats i form av 

företagets totala avkastning, McGuire et al. (1988, s. 859) framhåller att detta 

lönsamhetsmått inte kommer att påverkas i lika stor utsträckning av investeringar i FoU, 

detta då avkastningen representerar investerares projektioner om framtiden. Av detta kan 

slutsatsen dras att de redovisningsbaserade måtten har en större påverkan av FoU än vad 

de marknadsbaserade mått kommer ha. Då tidigare forskning visar på relevansen att 

inkludera FoU som kontrollvariabel när förhållandena mellan CSP och CFP ska 

undersökas kommer såldes denna studie att behandla en sådan kontrollvariabel. 

2.5.4 Industri 

Tidigare studier har funnit att industritillhörighet är av väsentlig betydelse och kan vara 

en förklarande faktor till mängden hållbarhetsarbete som redovisas hos företag (Waddock 

& Graves, 1997; Brammer & Pavelin, 2006). Callan och Thomas (2009, s. 74) fann att 

deras indelning på industritillhörighet (tillverkande företag, detaljhandeln och 

grossistföretag) inte påverkar varken ROA eller ROE, vilka uppvisade neutrala 

koefficienter. Dock visade Callan och Thomas (2009) studie att ROS är väldigt känslig 

för industrityp då studiens samtliga modeller uppvisade negativa signifikanta värden. 

Industritillhörighet är emellertid viktig att inkludera i regressionsanalysen då den 

påverkar CSP. Vissa industrier visar ett starkare förhållande till CSP, exempelvis menade 

Deegan och Gordon (1996, s. 198) att företag som arbetar inom industrier som är mer 

miljökänsliga redovisar sitt hållbarhetsarbete i större utsträckning än andra företag. 

Vidare menar Haniffa och Cooke (2005, s. 403) att CSR:s omfattning i årsrapporter 

kommer vara större för tillverkande företag då dessa har fler arbetare, och att företag som 

är verksamma i en kundorienterad industri kommer delge mer information om CSR 

aktiviteter till deras kunder för att erhålla en bättre image. Brammer och Pavelin (2006, 

s. 1185) belyser också att företag som har en större negativ påverkan på miljön kommer 

ha bättre kvalitet på sin hållbarhetsredovisning. De företag som är sämre ur ett 

hållbarhetsperspektiv kan på grund av informationsassymetri mellan företaget och 

lagstiftare, myndigheter och investerare möta en mer strikt granskning av verksamheten 

(Brammer & Pavelin, 2006, s. 1185). Slutligen menar Brammer och Pavelin (2006, s. 

1185) att informationsassymetrin kan leda till att företaget möter hårdare lagar. Således 

är det av särskilt stor betydelse för företag inom industrier som har större påverkan på 

hållbarhet att redovisa utförligt om dess hållbarhetsarbete. Då tidigare forskning visat på 

relevansen att inkludera industri som variabel när förhållandena mellan CSP och CFP ska 

undersökas, när företags olika attribut kan påverkas av dess industri de verkar i, kommer 

såldes denna studie att inkludera en sådan variabel. 
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3. VETENSKAPLIG METOD 

Detta kapitels syfte är att läsaren ska få en ökad förståelse för studien och dess 

vetenskapliga utgångspunkter. Inledningsvis presenteras författarnas förförståelse, 

vidare i kapitlet redogörs forskningsfilosofin samt förhållningssätten i studien, där ett 

deduktivt angreppssätt samt en kvantitativ forskningsstrategi argumenteras för. Slutligen 

behandlas litteratursökningen och följande den kritik som finns mot den valda 

litteraturen. 

3.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
Det är svårt att som författare av en studie inte påverka denna genom egna tankar, 

värderingar och åsikter och medvetenhet för att en studie inte kan vara värderingsfri är A 

och O, därmed bör en självreflektion över dess påverkan ske genomgående under studien 

(Bryman & Bell, 2007, s. 30). I processen för denna studie kommer vi författare att ha 

vår förförståelse i åtanke då metod och analys genomförs och slutsatser dras för att kunna 

öka tillförlitligheten i studien. För att göra detta möjligt måste förförståelsen först 

identifieras. 

 

Det finns två typer av förförståelse; förstahandsförståelse och andrahandsförståelse, där 

förstahandsförståelse behandlar självupplevda händelser medan andrahandsförståelse 

behandlar kunskap hämtad från exempelvis föreläsningar och läroböcker (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 76). Förstahandsförståelsen vi författare innehar är relativt knapp i 

sammanhanget. Vi har arbetslivserfarenhet från turistnäringen och vårdyrket samt från 

handels- och restaurangbranschen. Vi har därmed erfarenhet av att arbeta i vinstdrivande 

organisationer och är medvetna om hur viktig lönsamhet är för företag. Dock kommer 

studien troligtvis inte bli nämnvärt påverkad av vår arbetslivserfarenhet vilket kommer 

skapa en rätt objektiv bedömning. Emellertid kan också en liten förförståelse från 

arbetslivet bidra till att studiens potential hålls tillbaka då grundförståelsen kan anses inte 

vara fullt utvecklad. Vidare är vi båda är en del av ett informationssamhälle där vi både 

medvetet och omedvetet blir påverkad av reklam och marknadsföring. Vi kommer därför 

ha en förförståelse angående vissa företags hållbarhetsarbete och detta kan komma att 

påverka hållbarhetsindexet som studien kommer att byggas på, vilket då kan komma att 

påverka studiens utfall. Genom att ha identifierat detta potentiella problemområde 

kommer vi att ha detta i tanken när hållbarhetsindexet utformas. 

 

Andrahandsförförståelsen vi författare innehar är att vi båda studerar 

civilekonomprogrammet med inriktning finansiering vid Handelshögskolan på Umeå 

universitet och har erhållit kunskaper under utbildningens gång. Vi har bland annat 

uppburit kunskap gällande uträkningar, användande och tolkande av nyckeltal som mäter 

lönsamhet och vi har även erhållit kunskap för att kunna utförligt studera årsredovisningar 

från företag. Vi har också läst management- och marknadsföringskurser vilket har breddat 

våra kunskaper inom det ekonomiska området, vilket bland annat har gett oss fördjupad 

och diversifierad kunskap angående olika sätt organisationer kan öka deras lönsamhet. 

Vidare har vi tack vare studierna utvecklat ett akademiskt ordförråd där vi förstår och kan 

använda ekonomiska termer vilket hjälper oss i genomförandet av studien samt det 

teoretiska insamlandet av forskning. Dessutom delar vi ett stort intresse för hållbarhet och 

en av oss har tidigare också skrivit ett kvalitativt arbete om CSR. Genom vårt intresse 

följer vi utvecklingen och debatterna inom området och detta har utökat vår kunskap 

angående hållbarhet. Vi har alltså andrahandsförförståelser både från studier och från 

intressen som kommer att påverka studien då den behandlar dessa ämnen. Detta kan både 
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ses som en nackdel då studien kan ses om partisk och en fördel då studien har en 

välutvecklad kunskapsbas att stå på. 

 

3.2 FORSKNINGFILOSOFI 
Antaganden angående kunskap och dess ursprung kommer att forma valet av ämne för 

studien och hur tillvägagångssättet för studien kommer att utföras (Denscombe, 2010, s. 

120). Denna studie kommer till följd av detta att behandla filosofi och kunskapssyn för 

att kunna klargöra de förutsättningar som formar studien och varför dessa hjälper studien 

till att uppnå sitt syfte. Forskningsfilosofi är grovt indelad i två huvudkategorier; ontologi 

och epistemologi (Saunders et al., 2012, s. 129).   

3.2.1 Ontologi 

Ontologi behandlar naturfilosofi, där forskare syftar till att förstå verklighetens reella 

natur och ursprung (Patel & Davidson, 2011, s. 15). Ontologi kan delas in i två typer; 

objektivism och konstruktionism, båda vilka är generellt accepterade av forskare för att 

skapa tillförlitlig kunskap (Saunders et al., 2012, s. 131). Objektivism innebär att sociala 

fenomen ses som externa faktorer som sociala aktörer inte kan påverka, medan 

konstruktionism utgår från att sociala fenomen är uppbyggd och ständigt föränderlig 

genom interaktioner av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2015, s. 33-34). Organisationer 

är ett exempel på ett socialt fenomen och objektivism menar i detta fall på att själva 

essensen av dess funktion är densamma i alla organisationer, medan konstruktionismen 

är subjektiv och menar på att sociala aktörers subjektiva syn kommer att styra 

organisationens funktion och att det aldrig kommer att finnas ett fastställt begrepp som 

definierar en organisation (Saunders et al., 2012, s. 131-132). Vi författare innehar ett 

objektivistiskt synsätt. För att besvara studiens problemformulering måste CSP:s effekt 

på CFP-måtten ROE, ROA och avkastning och vice versa undersökas, och då bör ej 

subjektiva bedömningar påverka utfallet. Vidare måste organisationerna vara opåverkade 

av sociala aktörer för att företagen ska kunna ses som likvärdiga och kunna jämföras. 

Detta innebär att lönsamhet och hållbarhet existerar oberoende av sociala aktörer, att det 

är redan förutbestämda målsättningar satta av organisationer. Det vill säga att de sociala 

aktörerna, anställda och managers, följer utsatta regler och kan ej påverka dessa. Oavsett 

vilka sociala aktörer som agerar inom organisationen kommer den att vara densamma och 

denna studies efterforskade fenomen, CSP och CFP, kommer att vara bestående. Med 

andra ord, då denna studie kommer att samla in data från organisationers årsrapporter och 

hållbarhetsrapporter kommer dessa att återge samma information och existera oberoende 

av de sociala aktörerna organisationen består av.  

3.2.2 Epistemologi 

Ett epistemologiskt problem grundar sig i vilken kunskap som är acceptabel för 

vetenskapsgrenen i den studie som utförs (Bryman & Bell, 2015, s. 26). Arbnor och 

Bjerke (1994, s. 62) menar att det finns en avgörande skillnad i synen på kunskap, där 

den ena forskaren vill förklara och den andra vill förstå. Detta brukar sammanfattas i två 

kunskapssyner som Bryman och Bell (2015, s. 27-28) definierar som positivism och 

interpretivism/hermenuetism. I en positivistisk kunskapssyn betraktar forskaren 

samhället och sociala sammanhang såsom fakta och objekt, där studiens syfte är att 

förklara (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62). En av de viktigaste källorna till kunskap om 

verkligheten inom positivism är att erhålla kunskap genom observationer (Hartman, 2004, 

s. 105) och genom att utföra stora empiriska undersökningar medför den positivistiska 
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kunskapssynen generaliserbarhet (Johansson Lindfors, 1993, s. 46). Enligt Saunders et al. 

(2012, s. 134) fokuserar positivismen på att testa hypoteser skapade av befintliga teorier 

och det är viktigt att hypoteserna byggs på fakta och inte på intryck. 

Interpretivism/hermeneutik benämner Patel och Davidson (2011, s. 28) som en rak 

motsats till positivism.  Detta menar Hartman (2004, s. 106) är en kunskapssyn där tron 

är att varje människa upplever och uppfattar sin omgivning olika. Kunskap om 

människans subjektiva upplevelse fås inte genom mätning, utan istället av tolkning av 

människans beteende där målet är att få kunskap om hur världen uppfattas och inte hur 

den faktiskt är (Hartman, 2004, s. 106). Vidare förknippas interprevtivism med 

beskrivning och ej analys och resultatet brukar inte bli generaliserbart då forskningen 

utgår från ett mindre antal fall (Denscombe, 2016, s. 155). I denna studie har vi författare 

en positivistisk kunskapssyn. Detta bringade studiens problemformulering till att 

undersöka effekterna mellan CSP och olika CFP-mått, och vice versa, och detta gör 

subjektiva tolkningar högst olämpliga. Vidare måste studien och dess hypoteser byggas 

på fakta och resultatet måste bli generaliserbart så det kan appliceras på hela 

populationen. Via en positivistisk kunskapssyn kommer studien därmed att svara på 

problemformuleringen och uppnå sitt syfte. 

3.3 ANGREPPSSÄTT 
Nästa steg att gå från forskningsfilosofi är att definiera studiens angreppssätt. Forskares 

mål är att framställa teorier som ska ge en sådan korrekt bild av verkligheten som möjligt 

och relationen mellan teori och verklighet är ett vitalt problem inom vetenskapliga arbeten 

(Patel & Davidson, 2011, s. 23). Förbindelsen mellan teori och forskning påverkas av 

induktiv- och deduktiv teori, där den deduktiva är den vanligaste att använda. Den 

deduktiva ansatsen karaktäriseras av att kausala samband mellan variabler eftersöks i 

forskning och akademisk litteratur, och från detta görs egna hypoteser angående 

relationen mellan de valda variablerna (Saunders et al., 2012, s. 145). Då denna studie 

utgår från en objektivistisk verklighetssyn och positivistisk kunskapssyn kommer den att 

utforska verkligheten som den är, och att utgå från tidigare forskning gällande 

förhållandena mellan CSP och CFP, och utforma hypoteser från dessa är det bästa sättet 

att bringa objektivitet. En deduktiv ansats är således bäst för studien att använda.  

För att en studie ska kunna bli replikerbar ska forskare använda en stark strukturerad 

metodik (Gill & Johnson, 2012, s. 65) och detta stärker också studiens reliabilitet 

(Saunders et al., 2015, s. 145). Denna studie kommer att ha en strukturerad metodik då 

den kommer att använda sig utav ett index för att mäta hållbarhet samt att väl accepterade 

lönsamhetsmått kommer att användas, vilket kommer att vara lätt för forskare att använda 

sedan för att göra liknande studier. Detta är alltså önskvärt i studien då det således bidrar 

till en stärkt reliabilitet. Vidare måste det teoretiska konceptet operationaliseras; det måste 

finnas indikatorer som mäter det koncept som studien syftar till att efterforska (Saunders 

et al., 2012, s. 146). Slutligen måste en deduktiv ansats leda till att resultatet kan 

generaliseras vilket är möjligt om samplet är noggrant utvalt och om det är tillräckligt 

stort (Saunders et al., 2012, s. 146). Denna studie kommer att operationalisera hållbarhet 

genom att använda ett index som indikator och för att kunna generalisera resultatet 

kommer samplet av företag registrerade på Nasdaq OMX Stockholm vara av betydande 

storlek. Sammanfattningsvis kommer studien att ha en deduktiv ansats då den har alla 

attribut deduktiva studier besitter.  
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Induktiva studier däremot startar med uppbyggande av observationer som i sin tur 

frambringar teorier (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 108). Dessa studier grundar sig oftast på 

empiri som inte är representativ för generella situationer, då den kan vara för specifik 

gällande situation eller population, och detta kan medföra att forskaren inte vet något om 

den utarbetande teorins räckvidd eller dess generalitet (Patel & Davidson, 2011, s. 23). 

Induktiva metoder kan också skapa problem gällande hur observationer ska genomföras 

samt att den induktiva logiken kan medföra att falska slutsatser dras trots sanna premisser 

(Hartman, 2004, s. 162). Denna studie kommer inte ha ett induktivt angreppssätt då den 

utgår från en objektivistisk verklighetssyn och positivistisk kunskapssyn och dessa 

filosofiska antaganden är enligt Bryman (2011, s. 40) mer förenligt med en deduktiv 

ansats. Vidare syftar denna studie till att generalisera resultatet, vilket användandet av en 

induktiv ansats inte medför. I en deduktiv metod formas hypoteserna från tidigare 

forskning och arbetssättet ses därför som relativt objektivt (Patel & Davidson, 2011, s. 

23). Denna studie syftar till objektivitet, detta då förhållandena mellan CSP och CFP-

måtten måste undersökas med minimal subjektivitet då resultatet ska återspegla 

verkligheten som den ser ur. En deduktiv ansats är därmed förmånlig. Vidare fördelar 

med en deduktiv metod är att den begränsar antalet observationer, undviker den induktiva 

logiken samt att den kan hjälpa forskare att ta fram bättre teorier (Hartman, 2004, s. 162) 

och detta styrker anledningen till denna studies användning av ett deduktivt angreppssätt 

ytterligare. 

3.4 FORSKNINGSSTRATEGI 
En forskningsstrategi är en handlingsplan skapad för att från en forskningslogik och 

grundidé skapa en forskningsdesign som kommer att hjälpa till att besvara ett 

forskningsproblem (Denscombe, 2016, s. 22). Det är därmed viktigt att ha en 

väldefinierad strategi då den bidrar till att få en klar problemformulering som går att svara 

på (Saunders et al., 2012, s. 159). Denna studie kommer därför att ha en klart angiven 

forskningsstrategi som kommer att hjälpa studien att uppfylla sitt syfte. Genom att ha 

fastställt studiens ontologiska verklighetssyn och epistemologiska kunskapssyn med 

inriktning av objektivism respektive positivism samt den deduktiva metoden återstår 

fastställandet av forskningsstrategi. 

Forskning kan grovt delas in i kvantitativ och kvalitativ forskning och dessa medför vissa 

metoder och procedurer för respektive forskningsgren (Flick, 2015, s. 9). Den kvantitativa 

forskningen betonar kvantifiering av samlandet och analysen av data, och den 

sammankopplas ett deduktivt angreppsätt samt en positivistisk kunskapssyn (Bryman & 

Bell, 2015, s. 38). Förutom att den kvantitativa forskningsansatsen således delar 

karaktärsdrag av deduktiva angreppsätt angående dess användande av teorier och 

hypoteser och dess generaliserbarhet, kännetecknas den också enligt Creswell (2014, s. 

4) av att relationen mellan variabler testas genom statistiska metoder. Eftersom vi 

författare har en objektivistisk verklighetssyn och positivistisk kunskapssyn, och då 

studien kommer att vara deduktiv, kommer den därmed vara kvantitativ. Studien kommer 

genom tidigare forskning generera hypoteser som enligt användandet av kvantitativ 

forskning då kommer att testas genom att data mätande CSP jämförs med data mätande 

CFP, vilket kommer att sammanställas statistiskt. Insamlandet och analysen av data 

kommer genomgående behandlas av siffror och genom den deduktiva metoden kommer 

resultatet bli generaliserbart. Förhållandena mellan CSP och CFP kommer då att kunna 

appliceras på en större population och studien kommer därmed med en kvantitativ 

forskning att uppnå sitt syfte och svara på problemformuleringen. Dock kommer också 

studien att innefattas av en tolkande aspekt för att uppfylla dess syfte. Detta då 
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operationaliseringen av CSP medför kvalitativa inslag. Kvalitativ forskning samlar in så 

kallad mjuk data från exempelvis tolkande analyser (Patel & Davidson, 2011, s. 14) och 

eftersom att hållbarhetsindexet kommer att skapa siffror från text tagen från 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter kommer en tolkande analys att göras.   

3.5 LITTERATURSÖKNING OCH GRANSKNING 
Forskare av alla studier bör göra ett kritiskt teorival vilket bör bestå av teorisökning och 

teorianvändning/källkritik (Johansson Lindfors, 1993, s. 87-88) och då detta anses vara 

viktigt för studiens kvalitet kommer såldes denna studie redogöra för dessa aspekter. 

Utgångspunkten för en studie är att författarna är inlästa inom ämnet, detta är avgörande 

för att se vilken befintlig forskning som finns samt att säkerställa att genomförandet av 

en ny studie blir bidragande till forskningsområdet (Hart, 1998, s. 26). Källkritiken har 

historiskt sett berört två typer av källor; primära och sekundära källor (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 89). Primära källor är studier där forskning visas för första gången 

(Saunders, 2012, s. 83) och i denna studie har litteratursökningen i så stor utsträckning 

som möjligt utgått från primära källor. Detta är enligt Ejvegård (2009, s. 71) att föredra 

framför sekundära källor, vilket Johansson Lindfors (1993, s. 89) beskriver som källor 

där forskare bygger sina resonemang på andras studier. Detta gör att en metaanalys kan 

anses vara en sekundär källa. Denna studie har behandlat metaanalyser av Margolis och 

Walsh (2003), Allouche och Laroche (2005) samt Orlitzky et al. (2003) och Johansson 

Lindfors (1993, s. 89) menar att sådana studier kan ha förvanskat originalkällan. Dock 

har dessa studier nyttjats för att skapa en helhetsbild av det breda forskningsområdet 

studien behandlar, och bedömdes vara tillförlitliga då de är välciterade i andra 

vetenskapliga artiklar. Dessa metaanalyser användes som ett komplement till de övriga 

artiklarna och studien kommer ej att baseras helt på metaanalyserna. Dessa kommer 

därför ej att vara problematiska i denna studie. Vidare har många studier inom området 

byggt på tidigare utförda studier, exempelvis byggde McWilliams och Siegel (2000) sin 

studie på Waddock och Graves (1997) verk, men inkluderade ytterligare variabler såsom 

FoU och marknadsföring. McWilliams och Siegels (2000) studie använde sedan 

Andersen och Dejoy (2011) som grund i deras studie. Forskarna till de ovannämnda 

studierna har genomfört egna datainsamlingar, kritiskt granskat tidigare forskning och 

kommit med egna slutsatser. Denna forskning utgör därmed inget problem och de kan 

således inkluderas i studien.  

Utöver primära och sekundära källor nämner även Saunders et al. (2012, s. 83) 

förekomsten av tertiära källor. Dessa benämns som sökverktyg och innefattas bland annat 

av databaser, index, ordböcker och bibliografier (Saunders et al. 2012, s. 82-83). De 

tertiära källorna används för att finna primära och sekundära källor (Sauders et al., 2012, 

s. 83). I denna studie har ett antal databaser används för att hitta vetenskapliga artiklar 

såsom EBSCO Business Source Premier, Emerald Insight och Google Scholar. Vidare 

har även databasen Eikon Datastream nyttjats för att inhämta finansiell data för de företag 

som ingår i urvalet. Ytterligare tertiära källor som används är finansiella ordböcker för 

översättning från engelska till svenska.  

Vidare krävs klarläggande över studiens objektivitet. Datainsamlandet kommer att ske 

genom att studera företagens egna årsrapporter och hållbarhetsrapporter. Ejvegård (2009, 

s. 72) menar att det ibland kan vara svårt att upptäcka om materialet som anträffats är 

vinklat. Följaktligen är det viktigt att bedöma ursprunget och begrunda vem som vinner 

på att snedvrida materialet (Evjegård, 2009, s. 72). Studiens datainsamlande kommer ske 
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från rapporter utgivna av de företag studien avser att studera och försiktighet måste därför 

tas då företagen kan dra nytta av glorifiera innehållet i exempelvis årsrapporter och 

hållbarhetsrapporter. Dock ger företagen själva den bästa bilden av det hållbarhetsarbete 

som sker inom företaget, där en tredje part ej har lika stor insikt på investeringar som sker 

eller framtida mål inom hållbarhetsarbetet, och användandet av detta material kan därmed 

anses vara accepterat. Vidare är de företag som ska inkluderas i undersökningen 

medelstora till stora företag vilka innehar en stor mängd intressenter som utförligt 

kommer granska och följa upp det företagen framlägger i deras rapporter. Denna studie 

utgår därmed från att fördelarna med att använda företagets egna rapporter överväger 

nackdelarna, och informationen som hållbarhetsindexet grundar sig på kommer därmed 

att utgå från företagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter.  

Fortsättningsvis ska ett vetenskapligt arbete vara sakligt och objektivt (Evjegård, 2009, s. 

17). Betydelsen av sakligheten och objektiviteten är av stor betydelse vid sökning av 

litteratur och dessa fångas upp av fyra kriterier: oberoendekrav, äkthetskrav, 

färskhetshetskrav och samtidighetskrav (Evjegård, 2009, s. 71-73). Oberoendekravet 

uppfylls av att forskaren tar reda på källans dignitet, vilket betyder att forskaren bör känna 

till ursprunget av fakta och uppgifterna (Ejvegård, 2009, s. 71). Litteratursökningen 

utförd i denna studie uppfyller oberoendekravet då primärkällor kontinuerligt har använts 

framför sekundärkällor. En källas äkthet bedöms av att förfalskningar ej föreligger 

(Ejvegård, 2009, s. 71) samt att källan är vad den utger sig för att vara (Thurén, 2013, 

s.17). För att undvika risken för förfalskningar och öka äktheten i den litteratur som 

använts i denna studie har arbetsprocessen genomgående bestått av användning av 

erkända databaser, vilket ökar trovärdigheten för artiklarna som använts. Vidare har 

majoriteten av de artiklar som nyttjats varit fackgranskade. När artiklar funnits via Google 

Scholar har antal citeringar beaktas, där artiklar med fler citeringar kan anses vara mer 

erkänt accepterade. För att få större vetskap om litteratur inom ämnet studerades även 

referenslistor på andra tidigare studier för att kunna hitta relevanta och användbara 

artiklar. Kurslitteratur har även använts, där den i huvudsak har används för att stödja 

studiens vetenskapliga utgångspunkter. Ändamålet för kurslitteraturen är i 

utbildningssyfte, och dessa böcker kan därmed anses vara trovärdiga och studiens 

användning av dessa kan följaktligen rättfärdigas. Vidare har studien gynnats av 

användandet av kurslitteratur då en stor mängd av dessa böcker har analyserats utifrån 

definitioner och benämning på fenomen och begrepp, vilka då kunde fastställas till en hög 

grad av säkerhet. Då dessa ovanstående källor har använts uppfyller således denna studie 

äkthetskravet.  

Granskning av aktualiteten av de artiklarna som ämnats att användas i denna studie har 

varit viktig. Ejvegård (2009, s. 72) menar att fullgörande av färskhetskravet generellt 

uppfylls ifall nyare källor används hellre än äldre. Vidare menar Ejvegård (2009, s. 73) 

att samtidighetskravet uppfylls om de studier som används är nära i tid till den 

undersökning som avses att utföras. Eftersom denna studie ska utföras från data 

mellan 2012-2014 kommer dessa krav att sammanflätas. Aktualiteten i de valda studierna 

är således viktig att föra fram, i och med att hållbarhet är något som ständigt förändras är 

det erforderligt att såväl källorna är det. Dock understryker Johanson Lindfors (1993, s. 

89) att bara för att en studie är gammal betyder inte det att den är inaktuell, då den istället 

kan ses som ett klassiskt verk. I denna undersökning har äldre studier av exempelvis 

Freeman (1984) och Friedman (1970) behandlats då dessa forskare ses som pionjärer 

inom området hållbarhet och lönsamhet då de ständigt blivit refererade till i andra studier. 

Samtidigt har denna studie även inkluderat forskning från bland annat Barnett och 
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Salomon (2012), Belu och Manescu (2013) samt Saeidi et al. (2015), detta för att erhålla 

de nyaste rönen inom forskningsområdet.    

Avslutningsvis utgör tidigare forskning en grund för studiers genomförande (Hart, 1998, 

s. 27). Forskningen inom hållbarhet och lönsamhet är utbredd, varvid litteratursökningen 

inför denna studie har inneburit behandling av en stor mängd artiklar. Vad som kan 

nämnas är att majoriteten av de vetenskapliga artiklarna som användes i denna studie är 

skrivna på engelska, och alla av dessa studier är utförda utomlands. Detta innebär dels att 

studien präglas av ett internationellt perspektiv, men dels kan det medföra begränsningar 

i studien då det kan uppstå språkbarriärer när svårigheter kan uppkomma att på ett korrekt 

sätt tolka och förstå de skrivna artiklarna. Detta har inte varit ett återkommande problem 

i litteraturanvändningen, men det kan vara bra att åskådliggöras att det kan vara ett 

potentiellt problem.  

 

För att hitta relevanta artiklar användes väsentliga sökord så som: Corporate Social 

Performance, CSP, Corporate Financial Performance, CFP, Environment Social 

Governance, ESG, Corporate Social Responsibility, CSR, Sustainability, ROE, ROA, 

Profitability. CSP CFP link, Corporate social performance corporate financial 

performance link, KLD, DJSI. Accounting measure, Market based measure, stakeholder 

theory, stakeholder, trade-off theory, managerial opportunism CSP, resourced based view 

CSP, investor’s evaluation. 
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4. PRAKTISK METOD 

Detta kapitel behandlar hur denna studie är utförd och metoder som användes för att 

genomföra undersökningen. Kapitlet har för avsikt att öka replikiperbarheten för 

undersökningen som genomförs, varvid syftet för kapitlet är att presentera studiens 

tillvägagångsätt. Urvalet av företag samt metoden för att bearbeta det insamlade data 

presenteras, vidare redogörs för operationaliseringen av de variabler som studien 

inkluderar och slutligen ges en beskrivning av de statistiska verktyg som ska användas. 

 

4.1 FORSKNINGSDESIGN 
Det finns det två grundläggande typer av studier; observationsstudier och experimentella 

studier, där valet faller på studiens syfte (Lantz, 2014, s. 25). Observationsstudier 

kännetecknas av att världen undersöks som den är och att forskaren därmed inte kan 

påverka individerna som studeras, och en experimentell studie kännetecknas av att 

forskaren själv kan påverka kontexten studien syftar till att undersöka (Lantz, 2014, s. 

25). För att uppnå studiens syfte måste objektivitet eftersträvas och en observationsstudie 

kommer därför att genomföras. Detta kommer att utföras i form av en innehållsanalys, 

vilket även Bowman och Haire (1975) genomförde i deras studie. I ett 

hållbarhetsammanhang innebär detta att tillgängliga dokument analyseras angående 

företags sociala ansvarstagande, vilket kan genomföras via ordräkning eller antal rader 

CSR har i dokumentet, eller via informationens kvalitet (Soana, 2011, s. 135). Denna 

studie kommer att granska kvaliteten av företags årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter, detta enligt preferenser av oss författare då vi anser att det kommer 

ge den bästa bilden av företagens CSR-arbete. En ordräkning i dokumentet skulle inte 

vara av samma höga kvalitet då exempelvis CSR kan benämnas på många olika sätt och 

valet på sökorden skulle därmed ha för hög betydelse för CSP-poängen som skapas. 

Vidare för att begränsa mängden data och för att kunna tyda CSR-arbete för respektive år 

som studien undersöker kommer data från andra källor än årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter ej att inkluderas. Innehållsanalyser medför en relativt hög grad av 

objektivitet och har ett närmast mekaniskt tekniskt utförande vilket medför att ett stort 

sampel kan analyseras och hjälper därmed resultatet att bli generaliserbart (Cochran & 

Wood, 1984, s. 44). Innehållsanalysens bidragande till objektivitet och generaliserbarhet 

är därmed högst passande till studien då det hjälper den att uppnå sitt syfte.  

Vidare kommer förhållandena mellan CSP och CFP att undersökas mellan 2012-2014 för 

att kunna utgöra tidseffekten på förhållandena mellan hållbarhet och lönsamhet. Dock var 

det önskvärt att även undersöka data från 2015 för att påvisa studiens aktualitet, men då 

de flesta företag inte hade publicerat sina årsredovisningar samt hållbarhetsrapporter för 

2015 i tidpunkt för innehållsanalysens genomförande var detta ej möjligt. Med 

inkluderande av en tidsaspekt är studien retroperspektiv, vilket Djurfeldt et al. (2010, s. 

78) beskriver som en typ av tvärsnittsstudie (vars undersökning sker vid en tidpunkt) men 

som i detta fall också undersöker tidigare förhållanden.  

4.2 DATAURVAL 
Syftet med studien är att undersöka förhållandena mellan CSP och CFP för företag 

registrerade på large och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm, vilket kommer att uppnås 

genom en kvantitativ forskningsstrategi. De företag som klassas som medelstora företag 

(mid cap) definieras som de företag som har ett börsvärde över EUR 150 miljoner men 

understiger ett börsvärde på EUR 1 miljard (Nasdaq, 2011, s. 8). Till stora företag (large 

cap) räknas de företag som vars börsvärde överstiger EUR 1 miljard (Nasdaq, 2011, s. 8). 
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Nasdaq OMX Stockholm har börslistor på de olika uppsättning företag som tillhör 

vardera storleksklass (se Nasdaq Stockholm) och dessa medelstora till stora företag utgör 

följaktligen den totala populationen studien behandlar. Genom en kvantitativ studie vill 

forskarna kunna generalisera resultatet till en större population (Patel & Davidson, 2011, 

s. 111) således skulle det optimala urvalet omfattas av hela populationen. Detta är något 

Lantz (2014, s. 108) styrker och menar att med ett större urval ökar kvaliteten på 

forskningen och skattningarna blir mer trovärdiga. Dock är studiens totala population 

stor, Johansson Lindfors (1993, s. 92) förklarar att en undersökning på hela populationen 

sällan är möjlig på grund av tids- och kostnadsskäl och att ett urval ofta genomförs. I 

denna studie kommer därför ett urval av populationen att ske, vilket kommer att vara ett 

representativt urval, då Bryman och Bell (2015, s. 187) menar på att representativa urval 

är en nödvändighet för att erhålla möjlighet för generalisering. Listor över alla stora och 

medelstora företag som studien syftar till att undersöka erhålls alltså av Nasdaq OMX 

Stockholm, där de företag som studien kommer att behandla väljs ut via ett 

sannolikhetsurval. Denna urvalsmetod anses vara den bäst lämpade i sammanhanget då 

Bryman och Bell (2015, s. 188) anger den vara ett hjälpmedel för att eliminera 

snedvridning av samplet. Johansson Lindfors (1993, s. 92) menar också på att 

sannolikhetsurval bör användas i en studie för att garantera generaliserbarheten.  

De två storlekarna på företagen, mellanstora och stora, kommer delas in i två separata 

strata. Fördelen med stratifiering är att forskaren garanteras att alla olika 

informationsenheter kommer med i studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 93). I denna 

studie kommer ett proportionerligt urval genomföras, detta då Johansson Lindfors (1993, 

s. 93) belyser att proportionerliga urval är lämpliga att tillämpa om forskaren vill att 

urvalet ska motsvara den andel den gruppen har i total populationen. Detta är enligt 

önskemål i denna studie och därför kommer 50 % av respektive strata att studeras. Detta 

innebär att andelen medelstora företag kommer utgöra fler informationsenheter än stora 

företag, då medelstora företag är fler till antalet. Baserat på indelningen i strata kommer 

sedan ett systematiskt urval genomföras, vilket enligt Bryman och Bell (2015, s. 191) sker 

genom ett förutbestämt avstånd mellan varje informationsenhet. I denna studie då 50 % 

av varje strata kommer att behandlas kommer vartannat företag att väljas från listorna 

Nasdaq OMX Stockholm tillhandahåller. Dock belyser Patel och Davidson (2011, s. 112) 

att ett systematiskt urval kan medföra en viss risk då det kan finnas periodicitet i listan 

som kan medföra ett icke-representativt sampel för populationen. Denna risk är något 

som inte kommer påverka resultatet för denna studie då strataindelningen redan baseras 

på storleken på företagen vilket medför att det systematiska urvalet kommer ske av 

storleksmässigt likvärdiga företag då de befinner sig inom samma strata. Vidare kommer 

företag som har flertal aktier noterade på börsen endast betraktas som en 

informationsenhet, dessa kommer enas och innefattas under samma företagsnamn innan 

urvalet genomförs.     

2015-03-18 genomfördes urvalet. Av 103 företag registrerade på mid cap inkluderades 

51 (49,5%) av dessa i urvalet och av 77 företag registrerade på large cap inkluderades 38 

(49,4%) av dessa i urvalet. Då denna studie inkluderar en tidsdimension för 

beräkningarna, har varje företags årsrapporter samt hållbarhetsrapporter granskats för en 

tidsperiod på tre år och således blir det totala underlaget 267 observationer. För att 

samplet ska vara tillräckligt stort för resultatet ska kunna generaliseras över populationen 

har Tabachnick och Fidells (2006, s. 132) ekvation för att räkna ut sampelstorlek används 

som referenspunkt. Enligt denna formel ska studien minst ha 66 företag i urvalet och då 

det faktiska urvalet består av 89 företag är studiens urval tillräckligt stort.  
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4.3 DATAINSAMLING 
Arbnor och Bjerke (1994, s. 241) belyser två skilda tekniker för att samla in data, 

primärinformation där forskaren samlar in ny data, samt sekundärinformation där 

forskaren nyttjar redan tillgängligt material. Lantz (2014, s. 52) beskriver att sekundärdata 

är data insamlat för ett annat ändamål än för forskning och kan exempelvis bestå av 

statistik, facklitteratur och databaser. Denna studie kommer att utgå från sekundär data, 

dels genom den information vi hämtar från databasen Eikon Datastream och dels från de 

årsrapporter och hållbarhetsrapporter som kommer att studeras. 

I databasen Eikon Datastream återfinns den finansiella information som ska inkluderas i 

studien, och då databasen innehåller alla företag som är noterade på large och mid cap på 

Nasdaq OMX Stockholm säkerställs att all finansiell information studien behöver för 

uppnå sitt syfte finns tillgänglig. Fördelen med att använda Eikon Datastream är därmed 

att data studien behöver tillgå är lättåtkomlig samt att samma beräkning av finansiella 

nyckeltalen har skett för respektive företag vilket ökar studiens tillförlitlighet. Problemet 

med sekundärdata kvarstår dock då forskare enligt Saunders et al. (2012, s. 320) inte alltid 

kan kontrollera kvaliteten på data. Hänsyn till detta har tagits och för att säkerställa 

kvaliteten av nyckeltalen som använts från Eikon Datastream har stickprov tagits för att 

kontrollera att uträkningarna överensstämmer med verkligheten, vilket de gjorde. 

Insamlandet av data från företags årsrapporter och hållbarhetsrapporter kommer att 

användas för att kvantifiera hållbarhetsarbetet som utförs. Detta sekundärdata är desto 

svårare att säkerställa kvaliteten på, det kommer bero på hur mycket företagen väljer att 

delge till allmänheten. Således blir osäkerheten om den faktiska kvaliteten på 

hållbarhetsinformationen något som måste tas till hänsyn när hållbarhetsarbetet ska 

kvantifieras, det vill säga operationaliseras. 

4.4 OPERATIONALISERING 
Det efterforskade konceptet måste operationaliseras för att det ska kunna bli mätbart, och 

då denna studie behandlar kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet måste dessa 

variabler såldes operationaliseras. 

4.4.1 CSP 

Tidigare forskning har operationaliserat CSP genom databaser som KLD och DJSI eller 

via ryktesindex, alternativt att egengjorda konstruktioner och skalor har använts (Montiel 

& Delgado-Ceballos, 2014, s. 127). Denna studie undersöker företag registrerade på large 

och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm, vilket innebär att databaser som KLD eller 

DJSI ej kan användas då de inte behandlar alla företag studien syftar till att avhandla. 

Användning av sekundära databaser är därmed utesluten. Användning av ryktesindex 

kommer studien inte heller att behandla då det finns en risk enligt Soana (2011, s. 135) 

och Cochran och Wood (1984, s. 44) att de framkallar subjektivitet. Vidare är inte 

användandet av en egengjord konstruktion aktuell då vi författare är relativt nybörjare 

inom forskningsområdet och ett helt eget mått skulle skapa både validitets- och 

reliabilitetsbekymmer. För att kunna bidra studien med den högsta reliabilitet som möjligt 

kommer därför en blandning mellan databaser och en egen metod att genomföras. Då 

KLD är det mest inflytelserika måttet (Chatterji et al., 2009, s. 127) och välanvänd i 

tidigare forskning (Barnett & Solomon, 2012; Callan & Thomas, 2009; McWilliams & 

Siegel, 2000) skulle studien dra nytta av att influeras av dess utformning. KLD:s 

bedömningskriterium som finns tillgängligt för allmänheten kommer därför att användas 

i studien för att mäta CSR. KLD behandlar i stor utsträckning kvalitativa aspekter medan 
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DJSI utvärderar CSR på ett bredare plan (Belu & Manescu, 2013, s. 2753) och för att få 

en diversifierad bild av CSR kommer därför bedömningskriterium av DJSI också att 

inkluderas i studien. Vidare är DJSI använd i tidigare forskning (Cheung, 2011; Lopez et 

al., 2007) och måttet utgår från på CSR:s byggstenar sociala-, miljö- och ekonomiaspekter 

(RobecoSAM, 2014), och då denna studie kommer att undersöka dessa tre aspekter är 

således DJSI ett ypperligt mått att tillämpa. KLD byggs utifrån från ESG (RiskMetrics 

Group, 2010) men det är även ett användbart mått på CSR då den behandlar 

miljöaspekter, sociala aspekter (via samhällsrelationer, mångfald, relation till anställda 

och mänskliga rättigheter) och ekonomiska aspekter (via produktkvalitet och 

bolagsstyrning). Mixen av KLD och DJSI kommer således att fånga alla perspektiv CSR 

innefattar och den kommer även stärka studiens svenska aktualitet då mått som inte 

nödvändigtvis är passande i en svensk aspekt kan exkluderas och ersättas av mer passande 

infallsvinklar. Från de kriterium dessa mått tillhandahåller kommer ett eget 

hållbarhetsindex att utformas. Detta är en användbar metod då Ullmann (1985, s. 543-

544) menar på att produktionen och användande av ett index är ett accepterat 

tillvägagångssätt att operationalisera hållbarhet. 

4.4.2 CSP - Transparens och verklig prestation 

Innehållsanalysen kommer genomföras utifrån kriterium från KLD och DJSI och utförs 

på tillgängliga årsredovisningar och hållbarhetsrapporter vilka är utgivna av företagen 

själva. Detta bidrar till en ökad objektivitet då operationaliseringen av hållbarhet erhålls 

från vedertagna CSR-mått, men det kan även skapa reliabilitesbekymmer. 

Innehållsanalysen är beroende av vad företagen väljer att visa för intressenterna, och detta 

behöver nödvändigtvis inte stämma överens med verkligheten (Cochran & Wood, 1984, 

s. 44). Studien kommer att utgå helt från tillgängliga rapporter och studiens reliabilitet är 

därmed fullständigt beroende av kvaliteten på dessa. Det finns således risk för så kallad 

grönmålning (green washing) vilket Laufer (2003, s. 255) benämner som hur vissa 

organisationer hanterar deras rykte genom att manipulera vad de visar för intressenter för 

att kunna förefalla att vara så bra som möjligt. För att kunna undvika grönmålning är det 

viktigt att hållbarhetsindex utgörs till stor del av objektiva (“hårda”) mått vilka är svåra 

för företag att imitera (Clarkson et al., 2008, s. 309). Då denna studie strävar efter 

objektivitet kommer företagens rapporter att granskas kritiskt och då DJSI kommer att 

komplettera KLD som hållbarhetsmått införs fler kvantitativa aspekter vilket kommer att 

motverka grönmålningens påverkan av studiens resultat. Vidare har tidigare forskning 

funnit ett samband mellan företags transparens och dess faktiska hållbarhetsprestation 

(Al-Tuwaijri et al., 2004; van Staden & Hooks, 2007) och material tillgängligt för 

intressenter kan därmed rättfärdigas att användas i denna studie då det medför reliabilitet. 

Genom att operationalisera CSP genom en innehållsanalys med ovanstående kriterium 

med objektivitet som ändamål möjliggörs studiens kvantitativa analys och studiens syfte 

kan därmed uppnås. 

4.4.3 CSP - Praktiskt utförande 

Genomförandet av CSP-bedömningen gjordes via ett sammanställande av KLD och DJSI 

där observationsämnen samt frågor kombinerades och redogörs i Appendix A. Företagens 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter granskades avseende dessa punkter och 

betygsattes (se Appendix B för exempel). Poängskalan är densamma som Waddock och 

Graves (1997) och Callan och Thomas (2011) använde, där frågor avseende positiva 

områden tillges mellan noll till två poäng, och där frågor avseende kontroversiella 

områden tillges mellan noll och minus två poäng. Sammanställningen av poäng följde 
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sedan DJSI som tilldelar vikter till olika frågor samt till olika områden. Exempel på hur 

poängsättningen kan te sig exemplifierar ROBECOSAM (2015, s. 8) med att olika frågor 

får olika vikter, vilka tillsammans uppgår till 100. Sedan sammansätts frågorna med vissa 

kriterium som har en fördefinierad vikt, och slutligen ska detta multipliceras med den vikt 

som varje dimension har. Dessa exemplifierar ROBECOSAM (2015, s. 8) som 27 % till 

den ekonomiska dimensionen, 38 % till den miljömässiga dimensionen samt 35 % till den 

sociala dimensionen. Då detta är den informationen som finns att tillgå om hur 

poängsättande går till via DJSI användes detta till framskapandet av CSP i denna studie. 

För att förenkla processen tillgavs bara frågorna fördefinierade vikter vilka sedan 

adderades med varandra för att sedan multiplicera med den tillhörande dimensionens vikt 

vilka var givna från DJSI. Problematiken i framställandet av CSP togs sig främst i att 

avgöra vikterna för respektive fråga. I Appendix C redogörs exakt alla vikter för samtliga 

frågor. 

Inom ekonomiskt ansvarstagande tillgavs frågan rörande uppförandekod mest vikt, då 

detta bedöms sätta standarden för hela organisationens etiska åtaganden. Frågan rörande 

kompensation fick minst vikt, detta då den bedömdes vara minst viktig av alla övriga 

frågor och relativt inaktuell i sammanhanget då svenska företag rent generellt inte har 

samma problematik med kompensationsaspekten som exempelvis USA. Frågan beslöts 

ändå att inkluderas i måttet då en potentiell låg kompensation till befattningshavare är 

ovanligt och företag som gör detta ska uppmärksammas. Vidare till miljömässigt 

ansvarstagande, där flest poäng gavs till de frågor som behandlade direkta åtgärder 

företaget tar för att minska deras miljöpåverkan. Detta då de är kvantitativa aspekter vilka 

kan mätas och därmed svårt för företagen att grönmåla. Frågorna behandlade miljöpolicy, 

managementsystem samt transparens av miljöredovisning tillgavs lägst vikt, detta då de 

inte bedöms ha en lika stor direkt påverkan som de aspekter de övriga frågorna behandlar. 

Svagheten som behandlar höga utsläpp fick en relativt låg vikt på grund av de hårda krav 

som redan finns i den svenska lagstiftningen, men om det skulle finnas något företag vars 

utsläppsnivå kränks beslutades att frågan skulle vara kvar så att sådana undantagsfall 

skulle absorberas av CSP-måttet. Slutligen hade det sociala ansvarstagandet också några 

kärnfrågor som tilldelades en högre vikt än övriga. Frågan gällande välgörenhet och 

filantropi försågs med en hög vikt, då det kan anses vara svårt att grönmåla specifika 

välgörenhetsorganisationer som företaget stödjer, och/eller den summa pengar som 

företaget skänker bort. Detta bedömdes också vara en viktig punkt då det är ett direkt sätt 

för företagen att påverka samhället positivt. Vidare tilldelades även frågan rörande sociala 

standarder ett högt poäng, eftersom frågan direkt behandlar livslevnadsvillkor och 

bedöms därmed vara av stor vikt att företagen arbetar med. Slutligen tilldelades svagheten 

om försummande av fackföreningar en mindre vikt än övriga. Frågan inkluderades då 

internationella företag har medarbetare i hela världen som måste tillgodoses, men då 

Sverige har en kultur med att samarbeta med fackföreningar bedömdes det inte tillhöra 

vanligheterna att fackföreningar inte skulle tas hänsyn till. Som med frågan rörande för 

höga utsläpp inkluderas fackföreningsfrågan för att kunna fånga eventuella undantagsfall, 

men tilldelades ett lågt poäng för att inte göra den sammanlagda viktbedömningen skev. 

Fråga S6 rörande pensionsförmåner exkluderades ur bedömningen. Detta då det under 

arbetets gång upptäcktes att frågan var för svårbedömd för att göra en rättvis 

poängsättning. Då DJSI inte behandlar svagheter som KLD beslöts att till fullo följa 

DJSI:s metod med poängsättning och tilldelning av vikter för de förbestämda 

dimensionerna ekonomiskt- miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Eventuella 

svagheter som fångas upp av KLD fick av förenklingsskäl ett eller två minuspoäng som 

subtraherades från den totala summan som framställdes av DJSI:s metod.  
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4.4.4 CFP 

CFP som marknadsmått visar investerarnas, aktieägarnas, perspektiv och 

redovisningsbaserade mått visar företagens interna effektivitet (Cochran & Wood, 1984, 

s. 45-46). Då denna studie syftar till att undersöka en diversifierad bild av lönsamhet är 

det därmed fördelaktigt att inkludera bägge dessa mått. I likhet med tidigare studier 

kommer denna studie att inkludera ROA som ett redovisningsbaserat mått (Aupperele et 

al., 1985; Barnett & Salomon, 2012; Belu & Mansecu, 2013; Brammer & Pavelin, 2006; 

Clarkson et al., 2008) och vidare kommer studien också att tillämpa ROE då detta mått 

också inkluderas i tidigare studier (Callan & Thomas, 2009; Roberts, 1992; Choi & Jung, 

2008; Siegel & Vitaliano, 2007). Trots att dessa mått kritiseras på grund av den bias och 

redovisningsmanipulation som kan medföra (Chakravarthy, 1986, s. 443; Du Toit & De 

Wet, 2007, s. 60) kommer de hjälpa studien att uppnå sitt syfte, då McGuire et al. (1988, 

s. 868) menar på att redovisningsbaserade mått kommer att fånga CSR:s påverkan på 

företaget då de är bäst lämpad till att mäta företags unika attribut. Vidare bidrar 

användningen av både ROA och ROE till en diversifierad bild av företags operativa 

verksamhet då de enligt Callan & Thomas (2009, s. 66) mäter operativa prestationer 

respektive finansiella prestationer. Då dessa också är de vanligaste lönsamhetsmåtten 

inom det finansiella området (Rappaport, 1998, s. 21, 29) styrks argumentet ytterligare 

för denna studies användning av måtten då de således medför ökad reliabilitet.  

Vidare kommer studien även att inkludera ett marknadsbaserat lönsamhetsmått, vilket 

kommer hjälpa studien att uppnå sitt syfte. Detta då marknadsbaserade mått enligt 

McGuire et al. (1988, s. 859) är mer objektiva och är inte utsatta för 

redovisningsmanipulation. Det marknadsbaserade måttet kommer därför att vara ett bra 

komplement till ROE och ROA då dessa kantas av problemen som nämnts ovan. Eftersom 

att aktieägare reagerar på CSR-arbete på lång sikt måste lönsamhetsmått som inkluderar 

längre tidsperioder användas (Marom, 2006, s. 193) och därför är det fördelaktigt att 

denna studie behandlar ett marknadsbaserat lönsamhetsmått då det enligt McGuire et al. 

(1988, s. 859) hanterar framtiden och således en längre tidsaspekt. Denna studie kommer 

att behandla aktieprisets totala avkastning (inklusive utdelning), vilket andra studier 

också tillämpat (McGuire et al., 1988; Seifert, 2003). Sammanfattningsvis kommer mixen 

av redovisningsbaserade och marknadsbaserade lönsamhetsmått att hjälpa studien att 

uppnå sitt syfte eftersom att de skapar en diversifierad bild av lönsamhet, då både ett 

långsiktigt perspektiv tas till hänsyn till via de marknadsbaserade måttet och företagens 

interna effektivitet behandlas via de redovisningsbaserade måtten.  

4.5 KONTROLLVARIABLER 
Johansson Lindfors (1993, s. 84) åskådliggör betydelsen av att finna de störande 

variablerna, det vill säga de variabler som kommer att påverka resultatet av studien och 

kan göra att forskaren drar felaktiga slutsatser utifrån det insamlade data. Denna studie 

avser att undersöka effekten CSP har på CFP-mått och vice versa, således är det av stor 

betydelse för studien att inkludera kontrollvariabler så resultatet blir tillförlitligt. Detta då 

Callan och Thomas (2009, s. 63) menar på att en studies trovärdighet ökar när passande 

variabler inkluderas i modellerna som undersöks. De kontrollvariabler som inkluderas i 

denna undersökning är de variabler som har varit mest beprövad i tidigare empiriska 

undersökningar, då dessa är att anse som de mest lämpade för forskningsområdet som 

behandlar förhållandena mellan CSP och CFP. Dock har tidigare studiers definitioner av 

variablerna varit skilda och klassificering av de variabler denna studie kommer inkludera 

måste därmed genomföras.  
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4.5.1 Storlek 

Flertalet studier har inkorporerat storlek och definierat detta som totala tillgångar 

(Clarkson et al., 2008; Clarkson et al., 2011; Brammer & Pavelin, 2006; Waddock & 

Graves, 1997) och därför kommer även denna studie att definiera storlek som företagets 

totala tillgångar. Vilket tidigare redogjorts har finansiell information, således totala 

tillgångar, inhämtats från Eikon Datastream. Vid det fall databasen angivit siffror från 

företags årsredovisning i utländsk valuta har dagskursen för årsbokslutet (2014-12-31) 

använts för att erhålla samtliga värden i SEK. Den naturliga logaritmen har sedan brukats 

för att erhålla storleksvariabeln normalfördelad, vilket har nyttjas i ett flertal tidigare 

studier (se Brammer & Millington, 2008; Griffin & Mahon, 1997).  

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = ln(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟) 

4.5.2 Risk 

Skuldsättningsgraden har i tidigare studier använts som en approximation på företagets 

risk (Brammer & Pavelin, 2006; van der Laan et al., 2008) och då detta har varit det mest 

förekommande riskmåttet kommer det att inkluderas i studien. Liksom Barnett och 

Salomon (2012) och McWilliams och Siegel (2000) beräknas skuldsättningsgraden att 

vara kvoten av företagets totala skulder och dess egna kapital. Ekvationen som Eikon 

Datastream använder, och således denna studie införlivar är: 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙)
 

 

4.5.3 Forskning och utveckling 

FoU visade McWilliams och Siegel (2000) hade en betydande påverkan på resultatet av 

förhållandena mellan CSP och CFP, och följaktligen kommer denna studie inkludera FoU 

som kontrollvariabel. Beräkningen av variabeln kommer ske i enlighet med McWilliams 

och Siegels (2000) samt Brammer och Millingtons (2012) studier, där FoU uppskattades 

till årets FoU investering i relation till årets försäljning. De företag som ej investerat i 

FoU eller de företag som ej specificerat sina utgifter erhåller 0 i datamaterialet. 

Kontrollvariabeln FoU beräknades enligt följande:  

𝐹𝑜𝑈 =  
𝑈𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡 𝑓ö𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑜𝑈

Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔
 

4.5.4 Industri 

Denna studie kommer att inkludera en industrivariabel som kontroll för den beroende 

variabeln, som i denna undersökning är både CSP och CFP. Detta då Barnett och Salomon 

(2012) menar att det minskar risken för okänd heterogenitet. Likt Callan och Thomas 

(2009) kommer denna studie observera industritillhörighet genom att införa en binär 

skala, där tillverkande företag erhåller 1 och icke-tillverkande erhåller 0. Klassificeringen 

av industritillhörighet kommer definieras utifrån företagens huvudsakliga verksamhet, 

där företagets SNI (Svensk näringsgrensindelning) kod kommer att vara utgångspunkten 

för klassificeringen. Information om företagets SNI-kod har hämtats från databasen 

Amadeus och studien kommer att nyttja SCB:s databas där företagets SNI-kod skrivs in. 

I många fall har SNI-koden varit 70.100, vilket betyder Verksamhet som utövas av 
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huvudkontor (SCB, u.å), i händelse av detta har information om företagets 

verksamhetsbeskrivning erhållits av Amadeus och klassificering av industrityp utgått från 

den huvudsakliga verksamheten som då utförs av dotterbolag.     

4.6 DATABEARBETNING 
Winter (1992, s. 53) menar att efter insamlingen av data är klar måste forskaren bearbeta 

data för att kunna få en överblick av den mängd råmaterial som har inhämtats. Genom 

bearbetning kan det hända att vissa detaljer går förlorade, detta är enligt Winter (1992, s. 

53) en del av processen, dock är det viktigt att inte data försvinner som är viktig för att 

besvara problemformuleringen. Denna studie har systematiskt arbetat med det insamlade 

data, där ett första steg i databearbetningen skedde i kalkylprogrammet Excel. På ett 

kalkylblad sammanfördes all data som samlas in för varje företag, både från 

operationaliseringen av CSP och CFP-måtten. För att kunna avgöra om de uppställda 

hypoteserna kan förkastas, och även kunna besvara studiens problemformulering, 

användes statistikprogrammet IBM SPSS (version 22).   

4.7 STATISTISKA ANTAGANDEN  
Denna studies syfte är att undersöka förhållandena mellan CSP och CFP-måtten. För att 

uppnå detta är det passande att testa oberoende variabler mot en beroende variabel via 

hypotesprövning, detta då Ejvegård (2009, s. 39) menar att hypotesprövning sker då 

forskaren gör antaganden vilka sedan ska förkastas eller bekräftas. Den klassiska 

utgångspunkten i en hypotesprövning är att anta att nollhypotesen är sann och 

alternativhypotesen måste bevisas för att accepteras (Tamhane & Dunlop, 2000, s. 208). 

Nollhypotesen i en studie beskriver att det inte finns någon effekt mellan variabler, medan 

en alternativhypotes benämner vad forskaren tror eller hoppas är sann (Moore et al., 2011, 

s. 353-354). Hypoteserna som ska testas kan förkastas vid olika signifikantsnivåer, där de 

vanligaste signifikantsnivåer är p<0,05 eller p<0,10 (Lantz, 2014, s. 84-85). En lägre 

signifikansnivå kan användas i en studie för att undvika typ 1 fel. Saunders et al. (2012, 

s. 513) menar att forskaren eventuellt kan dra felaktiga slutsatser utifrån sitt insamlade 

data, vilka sammanfattas i typ I och typ II fel. Typ I fel uppstår då nollhypotesen förkastas 

trots att den är sann i sammanhanget och typ II fel uppstår då forskaren misslyckas genom 

att nollhypotesen inte förkastas trots att den är falsk (Tamhane & Dunlop, 2000, s. 211). 

Eftersom typ I och typ II är raka motsatser till varandra menar Saunders et al. (2012, s. 

513) att om en lägre signifikantsnivå används istället för högre har sannolikheten för typ 

I fel minskats medan sannolikheten för typ II fel har ökat. Dock menar Saunders et al. 

(2012, s. 513) att eftersom forskare anser att typ I fel är ett mer allvarligt fel, att påstå att 

något är sant trots att det inte är det, strävas det ofta efter att minimera risken för typ I fel. 

I denna studie tillämpas en 10 procentig signifikants nivå, vilket betyder att om p<0,10 

förkastas nollhypotesen, medan om p>0,10 kan ej nollhypotesen förkastas. Vidare 

bedöms p<0,10 fortfarande vara tillräckligt låg för att bekymmer med typ I fel undviks. 

 

De angivna hypoteserna i denna studie är i form av alternativhypoteser och dessa kommer 

att anses vara sanna då nollhypoteserna förkastas vid signifikantsnivån (p<0,10). Denna 

studies hypoteser är grundade i teorier vilket Ejvegård (2009, s. 39) menar är viktigt då 

forskaren ska acceptera eller förkasta sina hypoteser. Vidare är även de variabler som 

avses att användas välgrundade i tidigare forskning; där CSP utgår från erkända 

betygsättningsmått som KLD och DJSI, och CFP är lönsamhetsmått vilka är välanvända 

i tidigare empiri. Tidigare studier som undersökt förhållandena mellan CSP och CFP har 

brukat regressionsanalys för att kunna förkasta eller acceptera de ställda hypoteserna 
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(Aupperle et al., 1985; McWilliams & Siegel, 2000) och då detta är vanligt bland tidigare 

forskning kommer även denna studie att utgå från denna metod. 

  

4.8 DESKRIPTIV DATA OCH KORRELATIONSMATRIS 
Enligt Saunders et al. (2012, s. 502) kan deskriptiv data användas för att analysera 

studiens erhållna data och ge en överblick av variablerna. Studenmund (2001, s. 70) 

menar att forskaren ska studera datautskriftens medel-, max- och minimumvärden och 

avgöra ifall dessa värden är att anse vara rimliga, annars kan avvikande värden vara 

närvarande. Djurfeldt et al. (2010, s. 59) och Saunders et al. (2012, s. 504) menar att det 

aritmetiska medelvärdet är det vanligaste centralmåttet för kvantitativa studier. I denna 

studie kommer uppförandet av en deskriptiv datatabell att ske, där medel-, max- samt 

minimumvärden att studeras för att se vilka tendenser som finns i datan. Ifall 

datamaterialet innehåller extrema värden kommer utfallet av medelvärdet att påverkas i 

hög grad (Saunders et al., 2012, s. 506), detta då medelvärdet beräknas genom att addera 

samtliga värden av variabeln sedan dividera med antal observationer (Djurfeldt et al., 

2010, s. 59). Utöver att studera medel-, max och minimivärde kommer denna studie även 

att presentera standardavvikelse, vilket Saunders et al. (2012, s. 50) beskriver som 

värdenas spridning kring medelvärdet.  

 

Vidare kommer även en korrelationsmatris att presenteras för att ge en uppskattning och 

en överskådlig blick över de variabler som inkluderas i studien. Saunders et al. (2012, s. 

521) beskriver att Pearsons korrelationsmatris kan användas för att mäta två variablers 

relation till varandra. För att utföra korrelationsmatrisen har variablerna i denna studie 

jämförts med varandra för att enkelt kunna utgöra korrelationen mellan två variabler. 

Utfallet i en korrelation ger ett värde mellan -1 och 1, där ett värde av noll indikerar att 

variablerna är icke korrelerar och således är oberoende av varandra (Saunders, 2012, s. 

521). Ett positivt värde indikerar att en rörelse i den ena variabeln resulterar i en positiv 

rörelse i den andra variabeln, medan ett negativt värde indikerar att en positiv rörelse i 

den ena variabeln resulterar i en negativ rörelse i den andra variabeln. 0,8 till 0,9 anses 

vara acceptabla gränsvärden där eventuella överstigande värden kräver en närmare 

examination då risk finns för en för hög korrelation om de ingår i samma modell 

(Djurfeldt et al., 2010, s. 366; Field et al., 2012, s. 276). 1 

 

4.9 MULTIPEL REGRESSIONSANALYS 
Denna studie syftar till att undersöka förhållandena mellan CSP och CFP-mått, och för 

allt helt säkerställa resultatet måste kontrollvariabler inkluderas för att undersöka ifall de 

kan ha en inverkan på effekten. Genom en multipel regressionsanalys kan forskaren 

klarlägga ett förhållande mellan en beroende variabel och ett flertal oberoende variabler 

(Saunders et al., 2009, s. 523; Tabachnick & Fidell, 2006, s. 117). Således kommer denna 

studie att använda en multipel regressionsanalys vilket kommer hjälpa till att besvara 

problemformuleringen och därmed uppfylla syftet. Körner och Wahlgren (2005, s. 173) 

menar att forskare måste göra bedömningar angående vilka variabler som ska inkluderas 

i analysen, och modellen som framställs bör innehålla alla viktiga förklarande variabler 

men samtidigt inte blir för omfattande och komplicerad. I litteratursökningen för denna 

studie har noggranna genomgångar av tidigare empiriska modeller varit till grund för 

                                                 
1 Notera att Djurfeldt et al. (2010) benämner Pearsons korrelation som enkel-hög-korrelation-koefficient. 
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utformandet av regressionsmodellen, där denna studie likt annan forskning kommer att 

inkludera storlek, risk, FoU och industri utöver variablerna CSP och CFP.  

Ejvegård (2009, s. 38) menar att då forskaren använder statistiska modeller minskar 

risken för forskaren att dra egna slutsatser som inte stöds av det funna empiriska 

materialet. Då denna studie har för avsikt att använda multipel regressionsanalys som en 

statistisk modell minimeras risken för att konkludera något som ej styrks av studiens 

insamlade material. För att undersöka förhållandena mellan CSP och CFP, samt för att 

kunna genomföra den multipla regressionsanalysen krävs en modell innehållande en 

beroende variabel och oberoende variabler som hålls konstanta och kan förklara värdet i 

denna.  

Vidare ämnar studien till att undersöka effekten av en tidsaspekt; det vill säga fördröjd 

påverkan av CSP och av respektive CFP-mått. Modellen som används i denna studie utgår 

från Barnett och Salomons (2012) studie som utformat ekvationen med hänsyn till 

fördröjd påverkan för ett år mot den beroende variabeln CFP, vilket de benämner 

autoregression. Liknande använde Callan och Thomas (2011) även en fördröjd effekt där 

CSP var den beroende variabeln. I likhet med dessa studier kommer således denna studie 

att utforma ekvationerna med inkluderande av ett års fördröjd CSP och CFP. Övriga 

variabler och kontrollvariabler hålls i samma tidsperiod som den beroende variabeln, 

detta i enlighet med McWilliams och Siegel (2000).  

Denna studies ekvationer är konstruerad enligt följande, där ekvationerna nedan använder 

CSP beroende variabel.  

𝐶𝑆𝑃2014 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑂𝐸2014 + 𝛽2𝑅𝑂𝐸2013 + 𝛽3𝑅𝑂𝐸2012 + 𝛽4𝐶𝑆𝑃2013 + 𝛽5𝐶𝑆𝑃2012

+ 𝛽6𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝛽7𝑅𝑖𝑠𝑘2014 + 𝛽8𝐹𝑜𝑈2014 + ɛ 

𝐶𝑆𝑃2014 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑂𝐴2014 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴2013 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴2012 + 𝛽4𝐶𝑆𝑃2013 + 𝛽5𝐶𝑆𝑃2012

+ 𝛽6𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝛽7𝑅𝑖𝑠𝑘2014 + 𝛽8𝐹𝑜𝑈2014 + ɛ 

𝐶𝑆𝑃2014 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑣𝑘2014 + 𝛽2𝐴𝑣𝑘2013 + 𝛽3𝐴𝑣𝑘2012 + 𝛽4𝐶𝑆𝑃2013 + 𝛽5𝐶𝑆𝑃2012

+ 𝛽6𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝛽7𝑅𝑖𝑠𝑘2014 + 𝛽8𝐹𝑜𝑈2014 + ɛ 

 

Då studien undersöker orsakssambandet mellan CSP och CFP, presenteras även 

ekvationerna med CFP-måtten som beroende variabel nedan. 

 
𝑅𝑂𝐸2014 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑃2014 + 𝛽2𝐶𝑆𝑃2013 + 𝛽3𝐶𝑆𝑃2012 + 𝛽4𝑅𝑂𝐸2013 + 𝛽5𝑅𝑂𝐸2012

+ 𝛽6𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝛽7𝑅𝑖𝑠𝑘2014 + 𝛽8𝐹𝑜𝑈2014 + ɛ 

𝑅𝑂𝐴2014 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑃2014 + 𝛽2𝐶𝑆𝑃2013 + 𝛽3𝐶𝑆𝑃2012 + 𝛽4𝑅𝑂𝐴2013 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴2012

+ 𝛽6𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝛽7𝑅𝑖𝑠𝑘2014 + 𝛽8𝐹𝑜𝑈2014 + ɛ 

𝐴𝑣𝑘2014 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑃2014 + 𝛽2𝐶𝑆𝑃2013 + 𝛽3𝐶𝑆𝑃2012 + 𝛽4𝐴𝑣𝑘2013 + 𝛽5𝐴𝑣𝑘2012

+ 𝛽6𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝛽7𝑅𝑖𝑠𝑘2014 + 𝛽8𝐹𝑜𝑈2014 + ɛ 
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Där:  

𝛽0 = Intercept på y-axeln 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 … 𝛽6 = Regressionskoefficienter 

CSP = Nivån av ansvarsfullt företagande 

ROE = Avkastning på eget kapital 

ROA = Avkastning på totala tillgångar 

Avk = Aktieägarnas avkastning 

Storlek = Totala tillgångar logaritmerat 

Risk = Skuldsättningsgrad 

FoU = Forskning och utveckling i relation till företagets försäljning 

Industri = Industritillhörighet, 1=Tillverkandeföretag, 0=Icke-tillverkandeföretag  

= Slumpterm 

I ekvationen inkluderas även en stokastisk felterm () för att förklara avvikelse från linjen. 

Enligt Studenmund (2014, s. 9) bör den stokastiska feltermen inkluderas i modellen då 

den beroende variabeln ej till fullo kan förklaras av de oberoende variablerna då en viss 

variation av observationerna kan finnas kring linjen. Observationernas nominella 

avvikelse från den uppskattade linjen brukar benämnas residualer och har ett väntevärde 

på noll (Körner & Wahlgren, 2006, s. 367).  

 

I denna studie kommer F-test att nyttjas, detta då enligt Greene (2012, s. 166) en 

signifikansnivå på F-testet kan användas för att acceptera eller förkasta 

regressionsmodellen. Regressionsmodellen består i sin tur av en grupp koefficienter och 

Studenmund (2014, s. 165) menar att om hypotesen som formuleras förkastas så förkastas 

regressionsmodellen som en helhet. I denna studie består regressionsmodellen och dess 

koefficienter av de oberoende variablerna samt kontrollvariablerna. Om p-värdet 

understiger signifikantsnivån (p<0,10) accepteras regressionsmodellen.  

 

Vidare brukar denna studie minsta kvadratmetoden [Ordinary Least Square, OLS] vid 

genomförandet av riktningen på koefficienten i regressionsmodellen. Minsta 

kvadratmetoden innebär att en regressionslinje kan anpassas och uppskattas genom det 

observerade data (Körner & Wahlgren, 2006, s. 360). Studenmund (2014, s. 97) menar 

att OLS är den bäst lämpade metoden för att estimera linjen, givet att sju stycken klassiska 

antagande uppfylls. En av de viktigaste delarna i utförandet av en regressionsanalys att 

säkerställa dessa antaganden, för om de ej uppfylls kan andra metoder vara bättre att 

tillämpa (Studenmund, 2014, s. 97). Dessa antagande består av att regressionsmodellen 

är linjär, att residualernas populationsmedelvärde är noll, att de förklarande variablerna 

ej korrelerar med residualerna, att observationerna av residualer är icke-korrelerade till 

varandra (seriell korrelation), att residualernas varians är konstant (heteroskedasticitet), 

att de förklarande variablerna inte bör vara korrelerade med varandra (multikollinearitet) 

och till sist att residualerna är normalfördelade (Stundenmund, 2014, s. 98-104). Då det 

är viktigt att dessa uppfylls för att kunna använda OLS undersöktes dessa klassiska 

antaganden ytterligare. 
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4.10 REGRESSIONSDIAGNOSTIK 

4.10.1 Avvikande värden 

Ett avvikande värde i det insamlande datamaterialet kan påverka koefficienten på linjen i 

regressionsanalysen vilket gör att linjen blir missvisande och felaktiga slutsatser dras 

(Field et al., 2012, s. 267-268). Ett avvikande värde definieras som ett värde som ej följer 

det allmänna mönstret på data (Studenmund, 2001, s. 70; Tamhane & Dunlop, 2000, s. 

369). Vidare menar Tamhane och Dunlop (2000, s. 369) att det är betydande att hitta 

avvikande värden då OLS ej kommer att finna dessa värden själv. Ett tillvägagångssätt 

att finna avvikande värden är att studera en datautskrift av datamaterialet, där forskaren 

kan upptäcka extremvärden och se eventuella transkriberingsfel i datautskriften 

(Studenmund, 2001, s. 70). Till följd av detta skapades spridningsdiagram där avvikande 

värden kunde åskådliggjordes visuellt. Detta hjälpte studien att uppnå sitt syfte, då 

förhållandena mellan CSP och CFP bara kan utgöras korrekt om regressionslinjen är så 

riktig som möjligt. Om avvikande värden upptäcks bör forskaren undersöka 

observationens ursprung och avgöra ifall observationen är felaktig och med enkelhet kan 

åtgärdas eller om den inte kan bli tillrättad och bör tas bort från datamaterialet (Tamhane 

& Dunlop, 2000, s. 372-373). Däremot om den avvikande observationen är giltig, ej 

felaktig, bör den inkluderas i datamaterialet (Tamhane & Dunlop, 2000, s. 373). OLS är 

väldigt känslig för stora avvikande värden och metoden kan då resultera i en felaktig 

koefficient (Tamhane & Dunlop, 2000, s. 373). Avvikande värden plockades bort ur 

analysen, detta för att skapa normalfördelning samt en sådan korrekt OLS-linje som 

möjligt.  

4.10.2 Normalfördelning 

Normalfördelning är fördelningen av det observerade data som är symmetriskt samlat 

kring mittpunkten/centralvärdet, bildande en klockliknande fördelning (Djurfeldt et al., 

2010, s. 55). Enligt Studenmund (2014, s. 104) är normalfördelning ej nödvändigt i OLS-

uppskattningar, men då det är desto viktigare vid hypotesprövningar är distributionen 

högst fördelaktig när OLS-uppskattningar görs. Det är således av betydelse att utgöra 

datas fördelning och enligt Saunders et al. (2012, s. 508) skiljer sig användandet av 

signifikanttester åt mellan normalfördelad och icke normalfördelad data, där parametriska 

metoder används för normalfördelat data och icke-parametriska metoder används för 

icke-normalfördelat data. T-statistiska och F-statistiska kräver alltså normalfördelning, 

dock är det möjligt att de kan genomföras utan normalfördelning vid ett stort sampel 

(Studenmund, 2014, s. 105). Då det är av betydelse för studiens genomförda statistiska 

test måste alltså distributionen av fördelningen av data undersökas. 

 

Lättast att testa om distributionen är normalfördelad är att genomföra Shapiro-Wilk test, 

där ett icke-signifikant resultat (p>0,05) signalerar att samplet är normalfördelat och ett 

signifikant resultat (p<0,05) signalerar att samplet är icke-normalfördelat (Field et al., 

2012, s. 182). För att få en överskådlig bild av distributionen är även skapandet av ett 

histogram ett användbart medel, där alla observationer som har samma värden 

sammanställs i en och samma graf (Field et al., 2012, s. 19). Då denna studie ämnar till 

undersöka förhållandena mellan CSP och CFP-mått har hypoteser ställts upp, och för att 

uppfylla studiens syfte måste dessa kunna besvaras. Det är därmed med stor vikt att 

studiens datadistribution klargörs, så hypotesprövningen blir korrekt.   
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4.10.3 Seriell korrelation 

Seriell korrelation, även kallad autokorrelation, innebär att residualerna i datamaterialet 

är systematiskt korrelerade med andra residualer, med andra ord att en positiv residual i 

en tidsperiod ökar sannolikhetenen att samma residual är positiv även i nästkommande 

tidsperiod (Studenmund, 2014, s. 101). I denna studie har datamaterial samlats in över tre 

år och då formlerna inkluderar fördröjd påverkan av variablerna ökar risken för en seriell 

korrelation mellan residualerna i studiens data. Enligt Studenmund (2014, s. 333) kan ett 

Durbin-Watson test, d-test, genomföras där forskaren kan upptäcka ifall det insamlande 

data är utsatt för seriell korrelation i feltermen genom att undersöka residualerna. I 

enlighet med Studenmunds (2014) sju klassiska antagande för att använda OLS i 

regressionsanalysen har detta test därmed används i denna studie vid utförandet av 

regressionen. Vid genomförandet av ett Durbin-Watson test kan d-statistikan anta ett 

värde mellan noll och fyra, där ett värde närmare noll indikerar att det finns en positiv 

seriell korrelation mellan feltermerna (error terms) och ett värde närmare fyra visar på att 

det finns en negativ seriell korrelation mellan feltermerna. (Studenmund, 2014, s. 334) 

Ett neutralt värde, det vill säga att ingen seriell korrelation existerar, återfinns vid ett värde 

av 2 på d-statistikan (Studenmund, 2014, s. 380). I ekonomiska sammanhang menar 

Studenmund (2001, s. 335) att det är ofta förekommer positiv seriell korrelation. Detta är 

något som kommer vara i åtanke i denna studie då datamaterialet innehåller ekonomisk 

data över en tidserie.  

 

I ett Durbin-Watson test återfinns en nollhypotes som menar att det ej finns positiv seriell 

korrelation i datan (Studenmund, 2014, s. 546). Studenmund (2014, s. 546) menar att 

resultatet som erhålls av d-statistiskan måste jämföras med två kritiska värden, dU och 

dL. Ifall d-statistiskan erhåller ett värde över dU kan ej nollhypotesen förkastas medan 

ett värde under dL visar att nollhypotesen ska förkastas, medan ett värde mellan dU och 

dL ej går att uttala sig om (Studenmund, 2014, s. 546). De kritiska värdena för d-

statistskan utläses från en tabell, där hänsyn tas till vald signifikantsnivå, antal 

observationer och antal förklarande variabler i modellen. Denna beräkning av de kritiska 

värdena utgick från tabellen försedd av Durbin och Watsons studie från 1951. Då studiens 

antal observationer och antal förklarande variabler ej finns att återfinna i tabellen föreslår 

Durbin och Watson (1951, s. 174) att interpolation kan användas och Studenmund (2014, 

s. 526) föreslår att extrapolation kan användas. Således användes dessa metoder i denna 

studie för att finna de kritiska värdena.  

4.10.4 Multikollinearitet 

Multikollinearitet är ett problem som uppstår när förklarande variabler är starkt 

korrelerade med varandra och därmed mäter samma fenomen (Field et al., 2012, s. 274; 

Körner & Wahlgren, 2006, s. 397-398). Enligt Field et al. (2012, s. 275) är en ökad 

multikollinearitet problematisk då b-koefficienters standardavvikelse ökar, vilket medför 

osäkerheter huruvida de är representativa gentemot populationen. Vidare medför en hög 

multikollinearitet osäkerhet gällande vilka variabler som är viktiga samt att det låser fast 

värdet på standardavvikelsen mellan de förklarande variablerna och utfallet; tillägget av 

en ny hög korrelerad variabel är i stor del redan förklarad av tidigare variabler och medför 

en liten del egen varians vilket ej är fördelaktigt (Field et al., 2012, s. 275-276). Då denna 

studie kommer att undersöka förhållandena mellan CSP och CFP-mått med 

kontrollvariablerna storlek, risk, FoU och industri som förklarande variabler, måste 

således deras korrelation sinsemellan undersökas så problematiken med multikollinearitet 

undviks. Enligt Studenmund (2014, s. 271) är det essentiella i sammanhanget att granska 
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hur mycket multikollinearitet som existerar mellan variablerna, detta då variablerna alltid 

mer eller mindre kommer att korrelera. Vidare påpekar att Studenmund (2014, s. 272) att 

det inte finns ett vedertaget test för att undersöka vidden av multikollineariteten, men att 

de två mest använda är Pearsons korrelation samt VIF [High Variance Inflation Factors]. 

Pearsons korrelation kantas dock av svagheter då den bara hanterar två variabler åt gången 

och därmed missar en potentiell grupp av variabler vars gemensamma påverkan skapar 

multikollinearitet (Studendmund, 2014, s. 272). Det är därför fördelaktigt att använda VIF 

då den inkluderar en hel grupps påverkan på en variabel (Fields et al., 2012, s. 276) samt 

att den är enkel att använda (Studenmund, 2014, s. 273). Eftersom dessa två test är de 

vanligaste att använda har de använts i denna studie, där VIF-testet fokuserar på att mäta 

multikollinearitet medan Pearsons korrelation fokuserar på att ge en överblick av hur 

samtliga variabler i modellen är korrelerade med varandra. VIF-test sammanställer 

korrelationen i en ekvation som behandlar utsträckningen av hur mycket en variabel 

påverkas av alla andra variabler som kan tänkas inkluderas i uträkningen (Studenmund, 

2014, s. 273). Ekvationen bildar ett linjärt förhållande (Field et al., 2012, s. 276) och ett 

starkt förhållande indikerar en hög multikollinearitet (Studenmund, 2014, s. 273). 

Gränsvärdet för en acceptabel nivå på VIF är diskutabel. Enligt Djurfeldt et al. (2010, s. 

366) indikerar ett värde på mer än 2,5 på multikollinearitet, Studenmund (2014, s. 274) 

anger att ett värde över 5 visar på mycket hög multikollinearitet medan Kennedy (2003, 

s. 213) menar på att det generella gränsvärdet är 10. 

4.10.5 Heteroskedasticitet 

Djurfeldt et al. (2010, s. 367) definierar heteroskedasiticietet som ojämn spridning eller 

olikheter i spridningen av feltermer kring regressionslinjen och då feltermerna är jämt 

fördelade längs linjen finns homoskedasticietet. Homoskedasticitet är att föredra då en 

ojämn spridning skapar ett problem vilket enligt Studenmund (2014, s. 103) är mer vanligt 

förekommande i tvärsnittsstudier. Detta beror på att tvärsnittsstudier jämför observationer 

från en enda tidpunkt och då finns risk att dessa observationer skiljer sig mycket åt vilket 

skapar en ojämn spridning (Studenmund, 2001, s. 348). I denna studie har insamlandet 

av data skett för tre år och regressionerna innehåller en tidsaspekt där tidigare års värden 

inkluderas, detta kommer således minska risken för heteroskedasticitet i denna studie. 

Ifall observationerna visar på heteroskedasticitet minskar precisionen i modellen och b-

koefficienternas standardavvikelse kommer att öka och modellen blir mindre tillförlitlig 

(Djurfeldt et al., 2010, s. 368), vilket leder till att risken för typ I fel ökar (Osbourne & 

Waters, 2002, s. 4). Studenmund (2014, s. 380) menar att forskare bör kontrollera 

förekomsten av heteroskedacitet innan slutsatser av regressionsanalysen genomförs, detta 

föreslår han kan göras genom att testa data via till exempel ett White-test. Vidare menar 

även Greene (2012, s. 315-316) att heteroskedasticitet utgör ett hot mot tillförlitligheten 

i studier och tydliggör att de två vanligaste testen för att testa ojämn spridning är White-

test och Breusch-Pagan/Godfrey LM test. Enligt Greene (2012, s. 316) är White-test det 

mest generella verktyget för att undersöka heteroskedasticitet, där forskaren ej behöver 

göra antaganden om ursprunget av den ojämna fördelningen. Dock påpekar Rosopa et al., 

(2013, s. 341) vissa brister med White-test, detta då testet kan visa på heteroskedasticitet 

men ej kan utgöra anledningen bakom den ojämna spridningen. Rosopa et al., (2013, s. 

341) menar att Breusch-Pagan test (Score test) är ett bättre lämpat test, vilket dock Greene 

(2012, s. 316) kritiserar till att vara känslig till antagandet av normalfördelning. Då båda 

White-testet och Breusch-Pagan testet innehåller vissa svagheter har studien nyttja båda 

för att testa data mot heteroskedasticitet.  
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Båda testen bygger på att en nollhypotes formuleras där denna påtalar att det ej finns 

heteroskedasticitet i data (Greene, 2012, s. 315-316). I White-testet finns en 

alternativhypotes som hävdar det motsatta, medan Breusch-Pagan-testet har flertal 

alternativhypoteser som vardera representerar en variabel (Greene, 2012, s. 316). Detta 

betyder att om testen visar en signifikant nivå (p>0,05) förkastas nollhypotesen och det 

föreligger att datan inte har problem med heteroskedasticitet; med andra ord finns 

homoskedasticietet i datan.   

 

4.11 BORTFALLSANALYS 
Bortfall är enligt Lantz (2014, s. 173) de observationer från urvalet som faller bort och 

som till följd av detta inte inkluderas i det slutgiltiga urvalet. En studie kan drabbas av 

allvarliga fel om dessa bortfall visar på systematik; om till exempel en urvalsgrupp är 

överrepresenterad, och i vissa fall kan det innebära att resultatet inte är representativt för 

populationen (Lantz, 2014, s. 173). En analys angående bortfallets storlek och inverkan 

på resultatet krävs därför enligt Lantz (2014, s. 173) för att säkerhetsställa studiens 

kvalitet. 

Denna studie har två urvalsgrupper: stora företag (företag registerade på large cap) och 

medelstora företag (företag registrerade på mid cap). Bortfallet av medelstora uppgår till 

49,02 % av deras urvalsgrupp medan stora företag har ett bortfall motsvarande 7,89 % av 

deras ursprungliga urvalsgrupp. Det stora bortfallet av medelstora företag skedde 

främst därför att nödvändig information ej finns tillgänglig på grund av att företagen 

nyligen blivit börsnoterade, men även på grund av att vissa företag har brutet 

räkenskapsår eller avsaknad av lönsamhetsmått tillgängliga på Eikon Datastream. 

Insamlandet av data skedde manuellt, men med en stor noggrannhet och granskning 

upptäcktes inget bortfall som härleds från den mänskliga faktorn; allt bortfall beror på 

företagens egenskaper i urvalet. För mer precisa siffror på bortfallet, se Appendix D. 

Bortfallet av medelstora företag är alltså betydligt högre än stora företag och frågan 

uppstår därmed om medelstora företags bortfall är överrepresentativt, och därmed 

problematiskt för studiens kvalitet. Studiens syfte är att undersöka effekten mellan CSP 

och CFP-mått, och vice versa, över tre år, där syftets inkluderande av en tidsaspekt är en 

stor anledning till bortfallet. Detta då nödvändig information för den valda tidsramen 

saknades för många företag i urvalet. Detta är beklagligt, men ofrånkomligt. Eftersom att 

urvalet ur varje urvalsgrupp var hög, 50 %, är urvalet representativt för bägge grupperna 

och bortfallet som skedde är därmed representativt för alla medelstora företag; skulle 

urvalet utökas skulle ändå det procentuella bortfallet vara densamma. Även om bortfallet 

är mycket större för medelstora företag än stora företag kommer det ej att skada studiens 

trovärdighet, detta då bortfallet låg på 49 % och Jacobsen et al. (2002, s. 362) menar på 

att ett bortfall under 50 % ska anses vara godkänt. Det totala bortfallet för både stora- och 

medelstora företag ligger på 32 %, en summa vilken Jacobsen et al., (2002, s. 362) anser 

vara mycket bra. Studiens bortfall uppgår således till en acceptabel nivå och studien 

bibehåller därmed dess kvalitet och är således representativ för populationen.  

 

4.12 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  
Etik berör aspekten om värderande av rätt handlande (Wallén, 1996, s. 129) och det är av 

största vikt att studier ska behandla etiska aspekter som har berörts under arbetets gång 

(Bryman & Bell, 2011, s. 128). Detta medför en högre kvalitet på studien samt att oetiskt 



49 

 

beteende kan undvikas (Bryman & Bell, 2011, s. 128). Etiska bekymmer har ständigt 

reflekterats över i denna studie för att öka dess kvalitet, dock har få problem dykt upp 

under datainsamlingens gång. Det primära etiska bekymret framkommer när människor 

är informationskälla till det data som används (Winter, 1992, s. 33) och en etisk studie får 

ej skada dess deltagare (Bryman & Bell, 2013, s. 144). Då denna studie inte har utgått 

från människor som informationskälla utan konsekvent har använt publicerad 

andrahandsdata har således inga etiska problem gällande humana aspekter uppstått. Dock 

menar Winter (1992, s. 39) att användandet av andrahandsdata kan medföra etiska 

implikationer då personerna som data behandlar inte vill delge informationen. Detta är 

emellertid inte aktuellt i denna studie då innehållsanalysen utgår från årsredovisningar 

vilket enligt 1 §, kap. 1 i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ska offentliggöras. 

Granskningen av denna redan offentliggjorda information kommer ej skada de aktörer 

studien behandlar då grundidén med offentliggörande av rapporter är för att intressenter 

ska ha möjlighet att undersöka och analysera dem. Vidare visar den övergripande 

metoden på ett etiskt arbetssätt. För att studiens syfte ska uppnås måste en objektiv och 

rättvis bild av verkligheten återges, och då bara offentliga dokument har behandlats visar 

studien på transparens. Ingenting har därmed förvrängts och andra studier kan följaktligen 

genomföras med samma material denna har behandlat. Det etiska bekymret ter sig hellre 

i organisationers rapporter i sig då Hook och van Staden (2011, s. 210) menar på att 

företag i stor utsträckning använder årsredovisningar för grönmålning. Detta är högt 

oetiskt då de framkommer med osanning, men detta är något som denna studie ej kan 

påverka. Aspekten med grönmålning har givetvis tagits till hänsyn till under utförandet 

av studien, för att göra dess potentiella påverkan på resultatet så minimal som möjligt.  
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5. EMPIRI OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. I ett första skede presenteras variablerna i 

en deskriptiv tabell och i en korrelationsmatris, samt att en redogörelse genomförs på 

resultatet för regressionsdiagnostiken och huruvida antagandena om OLS är uppfyllda. 

Därefter presenteras resultatet av den multipla regressionsanalysen, där samtliga 

modeller (modell 1a-3a samt modell 1b-3b) inkluderas.            

5.1 DESKRIPTIV DATA 
Nedan presenteras studiens deskriptiva data, detta för att kunna redogöra datamaterialet 

innan vidare statistiska test utförs. Åtgärder har tagits för att uppnå normalfördelning och 

extrema värden exkluderades därför ur analysen. Detta data redogörs i tabell 2, där 

respektive variabels medelvärde, standardavvikelse samt minimum och maximivärde 

avbildas.  

Tabell 2. Deskriptiv data. 

Deskriptiv data 

Variabel N Minimum Maximum Medelvärde 

Standard 

avvik. 

CSP2014 56 -4,35 100,62 47,57 23,80 

CSP2013 56 -4,35 97,12 43,58 22,40 

CSP2012 56 -7,05 97,12 40,51 22,01 

ROE2014 56 -0,19 0,80 0,17 0,16 

ROE2013 56 -0,14 0,62 0,14 0,13 

ROE2012 56 -0,44 0,54 0,11 0,15 

ROA2014 56 -0,05 0,33 0,09 0,09 

ROA2013 56 -0,06 0,27 0,07 0,07 

ROA2012 56 -0,19 0,28 0,05 0,08 

Avkastning2014 56 -2,05 2,43 0,05 0,90 

Avkastning2013 56 -1,98 2,81 0,01 0,96 

Avkastning2012 56 -2,26 2,89 -0,07 0,95 

 

Tabell 2 visar att CSP uppkom med liknande värden (som har svagt stigit med tiden) på 

både medelvärdet, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde över de tre 

observerade åren. Standardavvikelsen för dessa observationer är relativt stor, då denna 

uppgår till ett värde av 23,80 för år 2014. Samtliga lönsamhetsmått uppvisar låga värden 

på både standardavvikelsen, medelvärdet samt maximum- och minimumvärdet. Både 

ROE och ROA har haft en svag ökning på både maximum- och medelvärdet medan 

standardavvikelsen och minimumvärdet har varierat mellan åren. Avkastnings 

medelvärde har ökat svagt under de tre åren medan maximumvärdet har minskat. 

Standardavvikelsen är även marginellt högre för avkastning för samtliga år jämfört med 

de redovisningsbaserade lönsamhetsmåtten. 
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5.2 KORRELATIONSANALYS 
Test för Pearsons korrelation har genomförts mellan samtliga oberoende variabler för 

respektive modell som studien har undersökt. Testet visade icke problematiska värden för 

merparten variabler då de inte översteg 0,8 vilket Djurfeldt et al. (2010, s. 366) benämner 

vara gränsvärdet. Samtliga korrelationstabeller som utfördes visar på liknande värden. 

 

Tabell 3. Pearsons korrelationsmatris. 

  

Tabell 3 visar att korrelationen mellan lönsamhetsmåtten och CSP är väldigt låg i samtliga 

modeller, och till och med negativ mellan ROA 2013 och CSP 2012, när ROA är beroende 

variabel. Variablerna är därmed diversifierade från varandra och när de inkluderas i 

samma modell tillför de därmed modellen med ny information. Korrelationen ökar 

emellertid när respektive lönsamhetsmått testas mot varandra, där ROA 2013 och ROA 

2012 har det högsta värdet vilket uppgår till 0,655. Då detta understiger 0,8 är det dock 

inte en problematisk hög korrelation mellan de två och de kan därmed ingå i samma 

modell då de tillför modellen något nytt. Värde som överstiger gränsvärdet uppvisar 

däremot CSP-måtten när de testas mot varandra. Korrelationen mellan CSP för olika år 

varierar mellan 0,956 och 0,876 vilket således indikerar problem med en för hög 

korrelation när de ingår i samma modell. Denna höga korrelation är dock väntad då 

företagens CSP-poäng var relativt konstant över den valda tidsperioden. Att CSP har en 

hög korrelation med föregående års CSP tyder att företags hållbarhetsarbete är relativt 

konstant över åren och att arbetet därmed är beroende av föregående års arbete. Att 

inkludera dessa i samma modell kan därmed vara problematisk då de återger i stor del 

samma information. 

 

5.3 REGRESSIONSDIAGNOSTIK 

5.3.1 Normalfördelning 

För att uppskatta datans distribution genomfördes först Shapiro-Wilk test för alla 

beroende variabler studien undersöker. Tabell för resultatet återges i Appendix E. Detta 

genomfördes initialt på det insamlade datan, vilket visade att ROE och ROA för samtliga 

år uppvisade signifikanta nivåer (p<0,05). Detta medför att nollhypotesen om att samplet 

kommer från en normalfördelad population förkastas. För att försöka uppnå 

normalfördelning för dessa undersöktes extrema värden för observationerna, och fem 

starkt avvikande värden upptäcktes. Dessa sammanställdes och det framkom att många 

av de redovisningsbaserade måtten hade samma observation som ett extremt värde. För 



52 

 

att uppnå normalfördelning bland data för att kunna utföra parametriska tester 

exkluderades dessa observationer ur datasamlingen. Ett ytterligare Shapiro-Wilk test 

utfördes på detta data vilket visar på förbättrade signifikanta värden för majoriteten av 

variablerna (Appendix E). CSP och avkastning för samtliga år uppvisar icke signifikanta 

nivåer (p>0,05), vilket tyder på att nollhypotesen om att samplet kommer från en 

population som har normalfördelning ej kan förkastas. Genom att studera histogrammen 

för dessa variabler syns en tydlig klockformad fördelning där flest observationer är samlat 

vid medelvärdet och sedan minskar när värdet på x-axeln ökar/sjunker (Appendix F). 

ROE och ROA mellan 2014 och 2012 uppvisar fortfarande signifikanta nivåer (p<0,05), 

där vissa har förbättrats något sedan innan de extrema värdena exkluderades ur 

datamaterialet. ROE 2013-2014 och ROA 2013-2014 har lägst signifikanta nivåer av 

variablerna vilka uppgår till 0. Genom en granskning av histogrammen och 

spridningsdiagrammen kan dock en förbättring avseende fördelningen av dessa variablers 

data uttydas när de extrema värdena uteslöts. Av dessa variabler hade ROE 2013 en 

fördelning som mest liknar normalfördelning. 

 

Figur 3. Histogram och spridningsdiagram för ROE 2013. 

 

Histogrammet för 2013 års ROE visar på en antydan till en klockformad fördelning, där 

observationernas värden är högst kring mitten av diagrammet och sedan sjunker när ROE 

stiger samt sjunker. Spridningsdiagrammet för ROE 2013 visar att residualerna något 

sånär följer linjen, förutom på de lägsta och högsta värdena då vissa värden är avvikande. 

Spridningsdiagrammet uppvisar dock en förbättring från innan de extrema värdena 

exkluderade då observationerna nu är mer samlade längst linjen. Övriga variabler som 

hade en signifikantsnivå på p<0,0001 hade ej en lika tydlig fördelning liknande 

normalfördelning som ROE 2013, men en förbättring kan dock antydas då fördelningen 

av datan blivit jämnare med inte lika höga toppar som innan de extrema värdena 

exkluderades ur datamaterialet. ROE 2012 och ROA 2012 har högre signifikansnivåer än 

de ovannämnda, dock inte signifikant (p<0,05), och de visar också på en förbättrad 

fördelning. Deras histogram visar att datan har en relativt jämn fördelning över 

mittpunkten för samtliga, och spridningsdiagrammen visar att residualerna följer linjen 

bättre än innan de extrema värdena togs bort. 

Dessa variabler visar således på en relativ jämn fördelning, som i några fall liknar 

normalfördelningens klockform, trots att de inte var signifikanta (p<0,05) i Shapiro-Wilk 
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testet. Det skulle kunna eftersträvas att uppnå en signifikans över 0,05 i Shapiro-Wilk 

testet för samtliga variabler, men frågan är om detta är passande och ens möjligt i denna 

studie. Det är svårt att uppnå normalfördelning med små observationer och enligt Pallant 

(2001, s. 136) leder ett för litet sampel till att resultaten ej kan generaliseras till 

populationen. Om normalfördelning ska uppnås i denna studie krävs eftertanke. Fler 

extrema värden kan exkluderas i hopp om att datan får en högre signifikans i Shapiro-

Wilk testet, men eftersom att studien redan har få observationer (56 stycken) efter att de 

första fem avvikande värden eliminerades finns risken att datan blir för liten och till följd 

av detta kan normalfördelningen och generaliserbarheten inte uppnås. Syftet med 

borttagandet av extrema värden motverkar alltså sig själv och denna studie strävar därmed 

efter att uppnå den bästa normalfördelning som kan nås med så få avvikande värden som 

elimineras som möjligt. Då hälften av variablerna uppvisar signifikanta värden i Shapiro-

Wilk (p>0,05) och de övriga variablerna visar på en någorlunda jämn fördelning, görs 

bedömningen att detta är datans maximala fördelning och att erhålla högre 

signifikansnivåer är ej möjlig att genomföra då fler observationer måste exkluderas från 

det redan lilla datan. Studien förlitar sig därför på användandet av det data när fem 

avvikande värden exkluderats när de statistiska testerna ska utföras. Att hälften av 

variablerna inte uppvisade signifikanta nivåer (p<0,05) i Shapiro-Wilk testet kommer inte 

medföra problem i studien då icke-normalfördeling enligt Pallant (2001, s. 172) inte 

medför större bekymmer i statistiska metoder vid sampels större än 30. 

5.3.2 Seriell korrelation 

Modellerna som inkluderas i denna studie innehåller en tidsdimension, då de innefattar 

en förklarande variabel till den beroende variabeln av föregående års värde på denna. Det 

vill säga att årets CSP kommer att påverkas av föregående års CSP, likaså kommer årets 

CFP påverkas av föregående års CFP. På grund av modellens utformning finns således 

en risk att seriell korrelation kan uppstå, med andra ord att det kan finnas korrelation 

mellan residualerna mellan tidsperioder. För att undersöka vidden av datans seriella 

korrelation utfördes ett Durbin-Watson test. Resultatet av testet, med CSP som beroende 

variabel, presenteras nedan i tabell 4. 

 

Tabell 4. Seriell korrelation – Durbin-Watson test. 

Beroende variabel Durbin-Watson 

CSP ROE 2,060 

CSP ROA 2,054 

CSP Avk 2,182 

ROE 2,131 

ROA 1,947 

Avkastning 1,964 

 

Tabell 4 visar att utförandet av Durbin-Watson testet uppgav värden på d-statistika 

omkring 2 för samtliga år. Eftersom att ett värde på 2 indikerar att påverkan är neutral, 

visar dessa värden att det finns en svag positiv korrelation mellan tidsperioder mellan 

residualerna. De kritiska värdena som beräknats fram från tabellen från Durbin och 

Watsons (1951) studie från år 1951 genom extrapolation och interpolation visar att de 

kritiska värdena för denna studie uppgår till att dL är 1,263 och dU är 1,906. Således kan 

det observeras att de värden som erhållits från samtliga modellers d-statistiska är över dL, 

följaktligen kan ej nollhypotesen om att det inte föreligger seriell korrelation i datan 
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förkastas. Vidare kan det noteras att alla d-värden som modellerna erhållit visar på ett 

värde över dU, vilket betyder att nollhypotesen ej kan förkastas och att det ej föreligger 

seriell korrelation i datan. 

5.3.3 Multikollinearitet 

För att kunna utgöra om multikollineariteten mellan de oberoendevariablerna är på en 

acceptabel nivå utfördes ett VIF-test. Korrelationstabellerna som redan gjordes agerade 

som en jämförande komponent för att kunna utgöra förändringen på korrelationen mellan 

variablerna då fler variabler inkluderades i modellen. VIF-testet visade låga värden 

mellan approximativt hälften av variablerna, medan övriga hade värden överstigande 10 

vilket enligt Kennedy (2003, s. 213) är maximumvärdet som signalerar hög 

multikollinearitet. Dock var merparten av dessa icke-signifikanta, och för att kunna 

utgöra effekten av multikollinearitet kommer därmed bara signifikanta VIF-värden att 

redogöras. Dessa sammanställs nedan i tabell 5. 

 

Tabell 5. Signifikanta VIF-värden. 

 

Modell Variabler VIF 

CSP beroende - ROE oberoende ROE 2013 CSP 2012 12,5 

CSP beroende - ROA oberoende ROA 2013 CSP 2012 12,399 

ROE beroende - CSP oberoende CSP 2014 CSP 2013 14,023 

 CSP 2014 CSP 2012 13,731 

 CSP 2012 CSP 2014 11,928 

 CSP 2012 CSP 2013 11,483 

 ROE 2013 CSP 2012 14,186 

ROA beroende - CSP oberoende CSP 2012 CSP 2014 11,069 

 CSP 2012 CSP 2013 10,912 

 CSP 2014 CSP 2013 13,14 

 CSP 2014 CSP 2012 13,133 

 ROA 2013 CSP 2012 14,288 

Avk beroende - CSP oberoende CSP 2012 CSP 2014 10,975 

 CSP 2012 CSP 2013 10,916 

 CSP 2014 CSP 2013 11,761 

  CSP 2014 CSP 2012 11,807 

 

 

Tabell 5 visar på ett tydligt mönster där multikollineariteten mellan olika års CSP i olika 

modeller visar på höga signifikanta värden. Dessa ligger mellan 11,069 och 14,186 och 

är således över gränsvärdet 10. Genom att studera tabell 3 över Pearsons korrelation 

framgår det även att den enkla korrelationen mellan CSP olika år är konstant hög, och 

dessa variabler är därmed i riskzonen för att påvisa en för hög multikollinearitet. Vidare 

kan utgöras att ROE 2013 och CSP 2012 har en problematiskt hög multikollinearitet då 

de erhåller ett VIF-värde på 12. Detta är dock inte ett liknande resultat som den enkla 

korrelationen visade, då samtliga värden var låga och understeg 0,8. VIF-testet visar alltså 

att den gemensamma påverkan av alla modellens variabler gör att multikollineariteten 

mellan ROE 2013 och CSP för 2012 är problematisk, vilket ej framkom genom att bara 

observera den enkla korrelationen. Liknande är fallet för ROA 2013 och CSP 2012, där 
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VIF-testet anger en hög multikollinearitet på 12,399 och 14,288 för två olika modeller. 

Den enkla korrelationen mellan dem var däremot låg och understeg gränsvärdet. Då denna 

studie ämnar till att undersöka den fördröjda effekten av CSP och de olika CFP-måtten 

kommer multikollineariteten inte vara avgörande för studiens utformning, trots att många 

översteg det accepterade gränsvärdet. Alla åren för CSP respektive alla CFP-mått 

inkluderas därför i en modell, eftersom den fördröjda effekten på två år ska analyseras. 

Slutsatserna som dras kommer givetvis ta hänsyn till att modellen har variabler som har 

en hög multikollinearitet som överstiger gränsvärdet; det vill säga att många variabler 

behandlar samma effekt och därmed inte tillför modellen något. Konsekvensen av för hög 

multikollinearitet ter sig på många vis. T-värdet sjunker, standardavvikelserna och 

variansen ökar vilket skapar känsliga koefficienter, koefficienter som inte har för hög 

multikollinearitet behålls konstanta vid förändringar (Studenmund, 2014, s. 266-268) 

samt att den justerade R2 sjunker och att risken för typ II fel ökar (Djurfeldt & Barmark, 

2009, s. 112-113). För att få bukt på den höga multikollineariteten skapades modell 2 där 

de variabler som erhöll värden över 10 i VIF-testet ej inkluderades samtidigt. 

5.3.4 Heteroskedasticitet 

Vid undersökning ifall heteroskedasticitet förekommer i datan utfördes både White-test 

och Breusch-Pagan test. Dessa resultat presenteras i tabell 6.  

 

Tabell 6. Heteroskedasticitet – White-test och Breusch-Pagan-test. 

 White-test Breusch-Pagan test 

Beroende variabel P-värde P-värde 

CSP ROE 0,948 0,341 

CSP ROA 0,907 0,153 

CSP Avk 0,906 0,084 

ROE 0,641 0,397 

ROA 0,954 0,932 

Avkastning 0,124 0,216 

 

I tabell 6 kan utläsas att majoriteten av förhållandena som denna studie avser att testa ej 

har problem med heteroskedasticitet, då de erhållit signifikanta nivåer (p>0,05). Det vill 

säga att nollhypotesen, att det inte föreligger heteroskedasticitet i datan, ej kan förkastas. 

Det kan observeras att det i vissa regressioner finns stora skillnader mellan White-test och 

Breusch-Pagan-test. En förklarande orsak bakom dessa variationer mellan testen kan 

förklaras av att Breusch-Pagan test enligt Greene (2012, s. 316) är mer beroende av att 

datan är normalfördelad än White-test. I denna studie då varje variabel testades för 

normalfördelning upptäcktes det via Shapiro-Wilk-testet att ROE och ROA inte uppkom 

med signifikanta värden (p<0,05). Dock visar varken Breusch-Pagan-test eller White-test 

att det föreligger problem med heteroskedasticitet i datan och det lägsta p-värdet kan 

observeras i Breusch-Pagan test där CSP är den beroende variabeln och avkastning agerar 

som den oberoende variabeln där p-värdet uppgår till 0,084. Detta värde ligger, liksom 

resten av p-värdena, över signifikantsnivån (p<0,05). 
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5.4 MULTIPEL REGRESSIONSANALYS 
Denna studie ämnar till att undersöka effekten CSP har på CFP-måtten ROE, ROA och 

avkastning, samt att även undersöka CFP-måttens effekt på CSP. Studien utgår från data 

från stora och medelstora företag där den insamlade materialet har erhållits från år 2012 

till år 2014. Detta årsspann möjliggör vidare att undersöka en fördröjd påverkan på den 

beroende variabeln genom att inkludera ett och två års fördröjd påverkan av både CSP 

och CFP. I regressionsanalysen där en fördröjd effekt på två år inkluderas kommer 

hädanefter att benämnas som modell 1a och modell 1b genom hela studien. 

𝐶𝑆𝑃2014 = 𝐶𝐹𝑃2014 + 𝐶𝐹𝑃2013 + 𝐶𝐹𝑃2012 + 𝐶𝑆𝑃2013 + 𝐶𝑆𝑃2012        Modell 1a 
+𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝑅𝑖𝑠𝑘2014 + 𝐹𝑜𝑈2014 + 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖2014               
 

𝐶𝐹𝑃2014 = 𝐶𝑆𝑃2014 + 𝐶𝑆𝑃2013 + 𝐶𝑆𝑃2012 + 𝐶𝐹𝑃2013 + 𝐶𝐹𝑃2012        Modell 1b 
+𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝑅𝑖𝑠𝑘2014 + 𝐹𝑜𝑈2014 + 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖2014              

Detta innebär att analysen som undersöker CFP:s effekt på CSP (modell 1a) har CSP 2014 

som beroende variabel och som oberoende variabler ingår ett CFP-mått från 2014 samt 

en fördröjd påverkan från CFP 2013 samt CFP 2012, och även en fördröjd påverkan av 

CSP från 2013 och 2012. I regressionsmodellen inkluderas även blocket med 

kontrollvariabler bestående av storlek, risk, FoU samt industritillhörighet. Samma 

resonemang gäller då CSP:s effekt på CFP ska utgöras (modell 1b), då med CFP-måttet 

är beroende variabel. Den fördröjda effekten erhålls då av CFP-måttet 2013 och CFP-

måttet 2012, där övriga oberoende variabler är CSP 2014, CSP 2013 och CSP 2012. Även 

i denna modeller inkluderas kontrollvariablerna. 

För att undersöka effekten av fördröjd påverkan ytterligare och för att undvika 

multikollinearitetens eventuella påverkan på resultatet utformades ytterligare två 

modeller; modell 2a och modell 2b. Vilket tidigare behandlats visade 

korrelationsanalysen på en hög korrelation mellan CSP för de tre åren, och VIF-testet 

visade lika så på problematisk hög multikollineritet mellan CSP-måtten men även mellan 

ROE 2013 och CSP 2012 samt ROA 2013 och CSP 2012. En hög multikollinearitet kan 

synas via höga standardavvikelser (Studenmund, 2014, s. 266) och koefficienterna, och 

därmed resultatet, är därför väldigt känslig för förändringar. Flertalet variabler hade höga 

standardavvikelser och risken finns därmed att multikollineariteten i modell 1a-1b kan 

vara problematisk. För att kunna undersöka CSP:s effekt på CFP-måtten ROE, ROA och 

avkastning och vice versa, utan påverkan av multikollinearitet och med hänsyn till en 

tidsaspekt vilket studien syftar till att undersöka, skapades modellen som hädanefter 

benämns som modell 2a och modell 2b. 

𝐶𝑆𝑃2014 =  𝐶𝐹𝑃2013 + 𝐶𝑆𝑃2013 +𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝑅𝑖𝑠𝑘2014            Modell 2a 
+𝐹𝑜𝑈2014 + 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖2014               
 

𝐶𝐹𝑃2014 =  𝐶𝑆𝑃2013 + 𝐶𝐹𝑃2013 +𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝑅𝑖𝑠𝑘2014            Modell 2b 
+𝐹𝑜𝑈2014 + 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖2014 

I modell 2a och modell 2b inkluderas bara ett års fördröjd påverkan på de oberoende 

variablerna och för undvika multikollinearieten helt uteslöts 2014 års värde på de 

oberoende variablerna ur ekvationen, detta då CSP 2013 och CSP 2014 visade höga 

värden i VIF-testet och kan därmed ej vara oberoende variabler samtidigt. Detta medför 
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givetvis att dessa modeller avviker från modell 1a-1b, men för att kunna utföra en multipel 

regressionsanalys utan någon som helst påverkan av hög multikollinearitet var denna 

lösning nödvändig. Denna analys innehåller då CFP:s effekt på CSP ska undersökas 

(modell 2a), CSP 2014 som beroende variabel, CFP-mått för 2013 och CSP 2013 som 

oberoende variabler samt kontrollvariablerna storlek, risk, FoU samt industritillhörighet. 

När CSP:s effekt på CFP ska undersökas används samma ekvation, fast med CFP-måttet 

för 2014 som beroende variabel (modell 2b). Dessa två modeller undviker problemet med 

multikollinearitet då de oberoende variablerna som inkluderas inte fick värden 

överstigande 10 på VIF-testet som genomfördes. Modellerna agerar därmed som en 

fungerande jämförelse med modell 1a-1b, då ett jämförande dem emellan kan tydliggöra 

multikollinearitetens eventuella påverkan på resultatet, och om effekten mellan CSP och 

CFP och vice versa förklaras bättre med ett eller två års fördröjd påverkan 

För att testa om den fördröjda påverkan överhuvudtaget bidrar till att förklara den 

beroende variabeln genomfördes ytterligare två modeller, där den fördröjda effekten för 

samtliga oberoende variabler uteslöts. Dessa modeller kommer hädanefter att benämnas 

som modell 3a och modell 3b genom hela studien. 

𝐶𝑆𝑃2014 =  𝐶𝐹𝑃2014 + +𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝑅𝑖𝑠𝑘2014 + 𝐹𝑜𝑈2014 + 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖2014    Modell 3a 

𝐶𝐹𝑃2014 =  𝐶𝑆𝑃2014 + +𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘2014 + 𝑅𝑖𝑠𝑘2014 + 𝐹𝑜𝑈2014 + 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖2014    Modell 3b 

Detta innebär att när CSP:s effekt på CFP (modell 3a) ska utgöras innehåller 

regressionsanalysen CSP 2014 som beroende variabel och som oberoende variabel 

inkluderas ett CFP-mått för 2014 samt att kontrollvariablerna storlek, risk, FoU och 

industritillhörighet innefattas. Detta gäller motsatsvis när CFP:s effekt på CSP (modell 

3b) ska undersökas, då CFP-måttet blir beroende variabel. Dessa två modeller tydliggör 

tidsaspektens påverkan på resultatet. 

I följande del presenteras resultatet av denna studies multipla regressionsanalyser. Initialt 

redogörs resultatet för modell 1a, modell 2a och modell 3a där CFP-måttens effekt på 

CSP undersöks. I den efterföljande delen presenteras även resultatet av 

regressionsanalyserna där respektive CFP-mått varit den beroende variabeln; modell 1b, 

modell 2b och modell 3b. Slutligen redogörs vilken effekt kontrollvariablerna har på den 

beroende variabeln i de olika modellerna. Den justerade R2, b-koefficienten samt 

signifikansnivån är det resultatet kommer tolkas från. Djurfeldt et al. (2010, s. 319) 

beskriver b-koefficienterna vara hjälpmedel till forskare för att se hur korrelationen 

mellan den beroende och den oberoende variabeln ter sig. Den standardiserade b-

koefficienten används i denna studie då detta möjliggör en jämförelse mellan olika 

variabler då de är mätt i samma skala. Studien utgår från en signifikansnivå på p<0,10 

och då erhållna p-värden understiger den satta signifikansnivå förkastas nollhypotesen 

vilket enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 65) innebär att hypotesen om att modellen 

endast innehåller slumpmässiga variationer i residualen förkastas. För att underlätta 

läsvänligheten kommer de multipla regressionsanalyserna att förkortas när de benämns i 

texten, och de kommer att beskrivas via den variabel som sticker ut jämförelsevis med de 

övriga modellerna. Exempelvis kommer regressionsanalysen med CSP som beroende 

variabel och ROE som oberoende variabel att förkortas som ”‘regressionsanalysen med 

ROE som oberoende variabel” trots att även fördröjd påverkan från CSP inkluderas i 

modellen. 
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5.4.1 CSP som beroende variabel 

Tabell 7. Multipel regression – CSP beroende variabel, ROE oberoende variabel. 

 Modell 1a Modell 2a Modell 3a 

Beroende variabel: 

CSP B-koefficient B-koefficient B-koefficient 

ROE2014 0,05  0,12 

ROE2013 0,027 0,106*  

ROE2012 0,036   

CSP2013 1,261* 0,947*  

CSP2012 -0,32*   

Storlek -0,041 -0,051 0,420* 

Risk 0,012 0,019 0,007 

FoU -0,016 0,005 0,093 

Industri 0,038 0,049 0,266* 

Justerad R2 0,916 0,91 0,189 

F 67,310* 93,995* 3,571* 

*p<0,10 

Vid genomförandet av en multipel regressionsanalys där samtliga modeller undersöks 

uppvisas att den justerade förklaringsgraden (justerad R2) är marginellt densamma mellan 

modell 1a och 2a, medan modell 3a har en avsevärt lägre justerad R2 (0,189). Modell 1a 

har högst justerad R2 på 0,916 medan modell 2a hade 0,910. Djurfeldt och Barmark (2009, 

s. 65) klargör att den justerade förklaringsvariabeln innebär till vilken grad de oberoende 

variablerna förklarar variansen i den beroende variabeln. I detta fall betyder det att de 

oberoende variablerna i modell 1a förklarar 91,6 % av variansen i den beroende variabeln 

CSP, medan modell 2a förklarar 90 % av dess varians. Modell 1a, som innehåller en 

fördröjd effekt av de oberoende variablerna på två år, uppvisar en svag icke-signifikant 

standardiserad b-koefficient för ROE 2014 (B=0,05, p>0,10). Det vill säga att ROE 2014 

har en positiv, men icke signifikant effekt på CSP 2014. När en fördröjd effekt undersöks 

för ROE, det vill säga ROE 2013 och ROE 2012, visar även dessa på en väldigt svag 

positiv effekt på CSP, dock kan dessa inte statistiskt säkerställas då de erhållna p-värdena 

ej är signifikanta (p>0,10). Observationer av CSP med en fördröjd effekt som förklaring 

till den beroende variabeln visar skilda b-koefficienter, där CSP 2013 har positiv 

signifikant effekt på CSP 2014 (B=1,261, p<0,10) medan CSP 2012 däremot har en 

negativ signifikant effekt på CSP 2014 (B= -0,320, p<0,10). Vilket uppkom i VIF-testet 

var dessa variabler högt korrelerade med varandra, och multikollinearitet kan således vara 

en anledning till de upptar motsatta effekter. Modell 1a kan alltså bara statistiskt 

säkerställa CSP 2013 och CSP 2012 effekt på CSP 2014, då de var de enda som uppnådde 

signifikanta värden. Modell 2a som bara inkluderade ett års fördröjd påverkan på ROE 

och CSP som oberoende variabler visar till skillnad från modell 1a att ROE 2013 har en 

positiv signifikant effekt på CSP 2014 (B=0,106, p<0,10). CSP 2013 har också en positiv 

signifikant effekt på CSP 2014 (B=0,974, p<0,10) vilket även modell 1a uppvisade. 

Modell 2a kan därmed statistisk säkerställa ROE 2013 och CSP 2013:s effekt på CSP 

2014. Modell 3a som bara inkluderar ROE 2014 som oberoende variabel visar att denna 

har en positiv icke-signifikant effekt på CSP (B=0,120, p>0,10), och ROE:s effekt på 

CSP kan därmed ej fastställas statistiskt i modellen. 
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I denna studie har företagets totala tillgångar använts för att approximera storlek som 

kontrollvariabel. Tillgångarna har sedan logaritmernas för att erhålla normalfördelning. 

Vad som kan observeras är att storlek endast har en signifikant effekt på CSP i modell 3a 

(B=0,420, p<0,10) medan den negativa effekt den uppvisade i modell 1a och 2a ej kan 

statistiskt säkerställas. Detta betyder att en högre storlek kommer resultera i en högre CSP 

i modell 3a. Risk, mätt som skuldsättningsgrad, inkluderades också som kontrollvariabel 

i studien.  Till skillnad från storlek uppvisade risk inte risk någon signifikant effekt på 

CSP i någon av modellerna. Samtliga standardiserade b-koefficienter uppkom med svaga 

positiva värden, men dess effekt kan alltså inte statistiskt säkerställas (p>0,10). FoU, mätt 

som FoU dividerat med försäljning, inkluderades även som kontrollvariabel. Likt risk har 

inte heller FoU någon signifikant påverkan på CSP. Både modell 2a och 3a uppvisade 

svaga positiva effekter på CSP medan en negativ effekt påvisades i modell 1a, men varken 

någon av dessa effekter kan alltså statistiskt säkerställas (p>0,10). Slutligen inkluderades 

dummyvariabeln industri, där tillverkande företag erhöll ett värde på 1 och icke-

tillverkande företag erhöll ett värde på 0. Industri uppvisar en positiv signifikant effekt 

på CSP i modell 3a (B=0,266, p<0,10) medan dess positiva effekt i modell 1a och 2a ej 

kan statistiskt säkerställas (p>0,10). Sammanfattningsvis var det såldes bara storlek och 

industri, som bägge uppvisade positiva värden, vars effekter på CSP i modell 3a som kan 

statistiskt säkerställas i studien. 

Tabell 8. Multipel regression – CSP beroende variabel, ROA oberoende variabel. 

 Modell 1a Modell 2a Modell 3a 

Beroende variabel: 

CSP B-koefficient B-koefficient B-koefficient 

ROA2014 0,025  0,048 

ROA2013 -0,039 0,036  

ROA2012 0,046   

CSP2013 9,003* 0,962*  

CSP2012 -2,721*   

Storlek -0,039 -0,045 0,411* 

Risk 0,001 0,005 0,005 

FoU 0,001 0,019 0,117 

Industri 0,02 0,031 0,252* 

Justerad R2 0,91 0,901 0,178 

F 62,863* 84,21* 3,386* 

*p<0,10 

 

När den multipla regressionsanalysen upprättats med ROA som oberoende variabel visar 

även denna analys på en liknande justerad R2 i modell 1a (justerad R2=0,910) och modell 

2a (justerad R2=0,901) medan modell 3a uppvisade lägst värde (justerad R2=0,178). 

Variablerna i modell 1a förklarar alltså 91 % av variansen i CSP 2014, vilket är högst av 

samtliga modeller. I modell 1a framgår det att både ROA 2014 (B=0,025) och ROA 2012 

(B=0,046) har en har en svag positiv icke-signifikant effekt på CSP (p>0,10). ROA 2013 

har däremot en svagt negativ icke-signifikant effekt på CSP (B=-0,03, p>0,10). De enda 

variabler vars effekt på CSP som kan statistisk säkerställas i modell 1a (p<0,10) är CSP 

2013 och CSP 2012. Dock har dessa variabler olika effekter på CSP 2014, där CSP 2013 

har en positiv effekt på 1,343 medan CSP 2012 har en negativ effekt på -0,401. I modell 



60 

 

2a har ROA en positiv icke-signifikant effekt på CSP (B=0,036, p>0,10) och det är bara 

CSP 2013:s effekt på CSP 2014 som är statistiskt säkerställd (B=0,962, p<0,10), vilket 

även modell 1a fastställde. När de standardiserade b-koefficienterna observeras i modell 

3a framgår det ROA har en icke signifikant svag positiv effekt på CSP (B=0,048, p>0,10).  

 

Likt modell 3a med ROE som oberoende variabel har även storlek en positiv signifikant 

effekt på CSP i modell 3a med ROA som oberoende variabel (B=0,411, p<0,10), medan 

storleks negativa effekt ej kunde statistiskt säkerställas i modell 1a och modell 2a 

(p>0,10). En ökning i storlek resulterar alltså i en ökning i CSP, i modell 3a. Liknande 

som med ROE som oberoende variabel, visar även risk på likartade effekter när ROA är 

oberoende variabel, där riskvariabelns effekt på CSP i samtliga modeller är svagt positiva, 

men inte kan statistiskt säkerställas (p>0,10). Samma gäller för FoU:s effekt på CSP, där 

samtliga modeller uppvisar svaga positiva värden som inte kan statistiskt säkerställas 

(p>0,10). Industri har en positiv signifikant effekt på CSP i modell 3a (B=0,252, p<0,10) 

medan dess effekt upptog positiva icke-signifikanta värden i modell 1a och 2a (p>0,10). 

Sammanfattningsvis är det alltså bara storlek och industri som har positiva signifikanta 

effekter på CSP i modell 3a, och de är således de enda kontrollvariablerna vars effekter 

som studien kan statistiskt säkerställa.  

 

Tabell 9. Multipel regression – CSP beroende variabel, avkastning oberoende variabel. 

 Modell 1a Modell 2a Modell 3a 

Beroende variabel: 

CSP B-koefficient B-koefficient B-koefficient 

Avk2014 -0,023  0,176 

Avk2013 -0,036 -0,021  

Avk2012 0,061   

CSP2013 1,35* 0,968*  

CSP2012 -0,402*   

Storlek -0,049 -1,047 3,249* 

Risk 0,017 0,008 0,01 

FoU 0,017 0,032 0,144 

Industri 0,017 0,022 0,263* 

Justerad R2 0,913 0,9 0,21 

F 65,489* 83.533* 3,919* 

*p<0,10 

 

Den multipla regressionen visar även med avkastning som oberoende variabel att den 

justerade R2 för modell 1a (justerad R2= 0,913) och modell 2a (justerad R2=0,90) antar 

liknande höga värden medan modell 3a uppvisar en mycket lägre siffra (justerad 

R2=0,210). Detta betyder att modell 1a förklarar 91,3 % av variansen i CSP 2014, vilket 

är med än övriga variabler. Vid undersökning av de standardiserade b-koefficienterna för 

modell 1a återfinns att de fördröjda effekterna på avkastning ej går att statistiskt 

säkerställa varken för avkastning 2014 (B=-0,023, p>0,10), avkastning 2013 (B=-0,036, 

p>0,10) eller för avkastning 2012 (B=0,061, p>0,10). Vidare kan det observeras att 

samtliga CSP-variabler uppvisar signifikanta nivåer (p<0,10), där CSP 2013 har en 

positiv effekt (B=1,350) medan CSP 2012 har en negativ effekt (B=-0,402). Modell 1a 

kan alltså bara statistiskt säkerställa CSP 2012 och CSP 2013:s effekt på CSP 2014, då 
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de var de enda modeller som uppvisade signifikanta standardiserade b-koefficienter. I 

modell 2a hade avkastning 2013 en icke-signifikant negativ effekt på CSP (B=-0,021, 

p>0,10). Den enda variabeln vars effekt som kunde statistisk säkerställas var CSP 2013 

(B=0,968, p<0,10), vilket även upptog signifikanta värden i modell 1a. I modell 3a 

påvisas att avkastningen inte har en signifikant påverkan på CSP (B=0,176, p>0,10). 

 

Likt när tidigare lönsamhetsmått var oberoende variabler, har storlek en positiv 

signifikant effekt på CSP (B=3,249, p<0,10) i modell 3a när avkastning är oberoende 

variabel, medan storlek uppvisar negativa icke signifikanta effekter på CSP i modell 1a 

och 2a. Även risk visar liknande effekter på CSP som när övriga lönsamhetsmått agerade 

som oberoende variabler, där svaga positiva effekter på CSP uppvisas men som inte kan 

statistiskt säkerställas (p>0,10). FoU visar på ett liknande utfall, där dess effekt på CSP 

är svagt positiv i samtliga modeller men ej kan statistiskt säkerställas (p>0,10). Industri 

har en positiv signifikant effekt på CSP (B=0,263, p<0,10) medan dess positiva effekt i 

modell 2a och 3a kan ej statistiskt säkerställas (p>0,10). Sammanfattningsvis visar 

kontrollvariablernas effekt på CSP på samma resultat när avkastning agerar som 

oberoende variabel, som när ROE och ROA var oberoende variabler. Storlek och industri 

är de enda kontrollvariablerna som i modell 3a uppvisat positiva signifikanta effekter på 

CSP, och de är således de enda kontrollvariabler vars effekter studien kan statistisk 

säkerställa. 

5.4.2 CFP som beroende variabel 

Tabell 10. Multipel regression – ROE beroende variabel, CSP oberoende variabel. 

 Modell 1b Modell 2b Modell 3b 

Beroende variabel: 

ROE B-koefficient B-koefficient B-koefficient 

CSP2014 0,496  0,134 

CSP2013 -0,774 -0,010  

CSP2012 0,301   

ROE2013 0,373* 0,365*  

ROE2012 -0,040   

Storlek -0,124 -1,016 -0,174 

Risk 0,014 0,017 -0,02 

FoU 0,265* 0,259* 0,339* 

Industri -0,09 -0,081 -0,187 

Justerad R2 0,157 0,186 0,091 

F 2,135* 3,099* 2,102** 

*p<0,10 

Vid genomförande av den multipla regressionsanalysen med ROE som beroende variabel 

visas en hög justerad R2 i modell 1b (justerad R2=0,157) och modell 2b (justerad 

R2=0,186) medan modell 3b uppvisade lägre värde (0,091). Det betyder att modell 2b 

förklarar 18,6 % av variansen i ROE, vilket är mer än de andra modellerna. I modell 1b 

har ROE 2013 (B=0,373, p<0,1) en positiv signifikant effekt på ROE 2014. Övriga 

variabler visade både positiva och negativa icke-signifikanta värden. CSP 2014 uppvisade 

en positiv standardiserad b-koefficient medan CSP 2013 uppvisade en negativ. Modell 
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1b kan således inte statistiskt säkerställa CSP:s fördröjda effekt på ROE, och bara ett års 

fördröjd påverkan av ROE har signifikant effekt. I modell 2b har CSP en negativ icke-

signifikant effekt på ROE 2014 (B=-0,010, p>0,10). ROE 2013 (B=0,365, p<0,10) har en 

positiv signifikant effekt på ROE 2014 och är således den enda variabeln modell 2b kan 

statistiskt säkerställa. I modell 3b uppvisar CSP en icke signifikant positiv effekt 

(B=0,134, p>0,10) och dess effekt på ROE kan således inte statistiskt säkerställas.  

I samtliga modellen observeras en negativ påverkan från storlek på ROE, B=-0,124, B=-

1,016 och B=-0,174 observeras för respektive modell. Effekten kan dock ej statistiskt 

säkerställas (p>0,10) och således kan ett uttalande kring storlekens påverkan inte göras. 

Kontrollvariabeln risk har b-koefficienter vars värden antingen är svagt positiv eller svagt 

negativa, emellertid är riskvariabelns koefficienter ej statistiskt säkerställd för någon av 

modellerna. FoU uppvisar signifikanta positiva b-koefficienter för samtliga modeller, det 

vill säga studien kan statistiskt säkerställa att en högre FoU kommer resultera i en högre 

ROE. Studiens variabel som kontrollerar för industritillhörighet har negativa icke-

signifikanta b-koefficienter för alla modeller där ROE är beroende variabel. En relation 

dem emellan kan således ej fastställas. En sammanställning av resultaten av 

kontrollvariablerna visar att det endast är FoU som uppnår signifikanta värden för B-

koefficienterna. Resterande kontrollvariabler, storlek, risk och industri, kan inte statistiskt 

påvisas ha en effekt på ROE.      

Tabell 11. Multipel regression - ROA beroende variabel, CSP oberoende variabel. 

 Modell 1b Modell 2b Modell 3b 

Beroende variabel: 

ROA B-koefficient B-koefficient B-koefficient 

CSP2014 0,233  0,052 

CSP2013 -0,427 0  

CSP2012 0,226   

ROA2013 0,488* 0,353*  

ROA2012 -0,196   

Storlek -0,062 -0,526 -0,135 

Risk -0,006 -0,021 0,009 

FoU 0,297* 0,271* 0,398* 

Industri 0,004 -0,013 -0,091 

Justerad R2 0,164 0,189 0,094 

F 2,198* 3,135* 2,145** 

*p<0,10 

Med ROA som beroende variabel visade den multipla regressionsanalysen att modell 2b 

hade högst justerad R2 på 0,189, medan modell 3b (justerad R2=0,177) och modell 1b 

(justerad R2=0,164) visade på marginellt lägre värden. Modell 2b hade alltså högst 

justerad R2 där 18,9 % av variansen i ROA 2014 förklaras av variablerna i modell 2b. I 

modell 1b har ROA 2013 (B=0,488, p<0,10) en positiv signifikant effekt på ROA 2014. 

Till skillnad från ROA 2013 uppvisade ROA 2012 en negativ icke-signifikant effekt (B=-

0,196, p>0,10). Liknande denna varians uppvisade även CSP mellan åren olika effekter, 

där CSP 2013 har en negativ effekt (B=-0,427) och CSP 2012 har en positiv effekt 

(B=0,226), båda icke-signifikanta (p>0,10). Modell 1b kan således bara statistiskt 
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säkerställa ROA 2013:s effekt på ROA 2014. I modell 2b är ROA 2013:s effekt på ROA 

2014 statistiskt säkerställd (B=0,353, p<0,10), vars effekter även upptog signifikanta 

värden i modell 1b. CSP har i denna modell en neutral icke-signifikant effekt på ROA 

2014 (B=0,000, p>0,10). I Modell 3b upptar CSP 2013 en positiv icke-signifikant effekt 

på ROA 2014 (B=0,052, p>0,10) och modell 3b kan därmed ej statistisk säkerställa CSP:s 

effekt på ROA. 

När ROA är den beroende variabeln åskådliggörs en negativ icke signifikant påverkan av 

storleksvariabel för alla modeller. B-koefficienterna upptog värden av B=-0,062 till B=-

0,526, dock kan relationen mellan ROA och storlek ej statistiskt säkerställas för någon av 

modellerna. Riskens påverkan på den beroende variabeln visar sig erhålla värden av b-

koefficienten som har en spridning kring 0, detta i likhet med modellerna där ROE är 

beroende variabel, inte någon av modellerna visar att påverkan från risk på ROA är 

signifikant (p>0,10). Liksom för de modeller som har ROE som beroende variabel så 

åskådliggörs även för modellerna där ROA är beroende variabel att samtliga modeller har 

positiva signifikanta b-koefficienter för kontrollvariabeln FoU. Samma resonemang kan 

således tillförsäkras i dessa modeller, med andra ord större investeringar i FoU kommer 

resultera i högre ROA. Dummyvariabeln för industri visade svaga icke-signifikanta b-

koefficienter jämtemot ROA, och säkerställande om industritillhörighets påverkan på 

ROA kan därmed ej påvisas. Sammanfattningsvis kan det utläsas att storlek, risk samt 

industri ej har en statistisk säkerställd påverkan på ROA, medan det kan observeras att 

FoU har en positiv och signifikant effekt på ROA.  

Tabell 12. Multipel regression – Avkastning beroende variabel, CSP oberoende variabel. 

 Modell 1b Modell 2b Modell 3b 

Beroende variabel: 

Avkastning B-koefficient B-koefficient B-koefficient 

CSP2014 -0,275  0,232 

CSP2013 0,355 0,298*  

CSP2012 0,238   

Avk2013 0,134 0,092  

Avk2012 -0,15   

Storlek -0,193 -1,068 -0,141 

Risk -0,053 -0,163 -0,029 

FoU -0,07 -0,077 -0,077 

Industri -0,162 -0,151 -0,145 

Justerad R2 -0,041 -0,02 -0,041 

F 0,747 0,821 0,569 

*p<0,10 

Den multipla regressionsanalysen som genomfördes med avkastning visar lägst justerad 

R2 av samtliga genomförda analyser. Samtliga modeller har negativt justerad R2, vilket 

betyder att variablerna modellerna innefattar inte förklarar någon varians i avkastningen. 

Till följd av detta visade ingen modell på signifikanta variabler. Inkluderande av fördröjd 

påverkan på de oberoende variablerna har alltså ingen påverkan på hur deras effekt 

påverkar ROA. Modell 1b hade tre variabler som hade positiv effekt på avkastning; CSP 

2013 (B=0,355), CSP 2012 (B=0,238) samt avkastning 2013 (B=0,134), men eftersom 
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att dessa visade på icke-signifikanta värden (p>0,10) kan dessa effekter ej statistiskt 

säkerställas. Till skillnad från detta är CSP 2013 nära att ha en positiv signifikant effekt 

på avkastning i modell 2b då p-värdet uppgick till 0,075. Även avkastning 2013 har i 

modell 2b en positiv icke-signifikant effekt på avkastning 2014 (B=0,092, p>0,10), och 

modell 2b kan således inte heller statistiskt säkerställa några av variablernas påverkan på 

avkastning 2014. I modell 3b har CSP en positiv effekt på avkastning (B=0,232, p>0,10) 

vilket ej kan säkerställas statistiskt då resultatet ej var signifikant. Variansen av 

avkastning beror således på något annat än variablerna som modellerna studien undersökt 

inkluderat.   

Liksom i övriga regressionsmodeller där CFP-mått agerat som beroende variabel, kan 

även det för avkastning observeras att storlek har en negativa b-koefficienter (B=-0,193, 

B=-1,068, B=-0,141) som icke är signifikanta (p>0,10). En säkerställd påverkan av 

storlek på avkastning kan ej fastställas. Risk som kontrollvariabel erhåller svagt negativa 

icke signifikanta värden, B=-0,053, B=-0,163 och B=-0,029 för respektive modell. FoU 

har svagt negativa värden b-koefficienter för modell 1b (B=-0,07, p>0,10), modell 2b 

(B=-0,077, p>0,10) och för modell 3b (B=-0,077, p>0,10). Kontrollvariabel för industri 

har negativa icke-signifikanta värden på b-koefficienterna för alla modeller som återges 

i tabellen (p>0,10). Genom en sammanställning av kontrollvariablerna för dessa modeller 

kan det observeras att ingen av variablerna storlek, risk, FoU eller industri i denna studie 

har en statistiskt säkerställd effekt på avkastning.  

5.5 SAMMANFATTNING AV EMPIRI OCH ANALYS 
För att OLS ska vara den mest lämpade och tillförlitliga regressionsmetoden krävs att 

vissa kriterier uppfylls, vilka Studenmund (2014, s. 98-104) menar är seriell korrelation, 

multikollinearitet, heteroskedasticitet och normalfördelning. Den regressionsdiagnostik 

som kontrollerats i denna studie visade att det ej förekom problem i studiens data för 

varken seriell korrelation eller heteroskedasticietet, och normalfördelningen förbättrades 

genom att avlägsna extrema värden. Däremot åskådliggjordes en mycket hög 

multikollinearitet mellan oberoende variabler i modell 1a-1b, som inkluderar två års 

fördröjd effekt. Liknande problem uppkom i studien av Callan och Thomas (2011) som 

använde två års fördröjd effekt, där korrelationen mellan de två CSP måtten samt de två 

måtten för CFP var påtaglig. Enligt Djurfeldt et al. (2010, s. 366) kommer en hög 

multikollinearitet delvis förstöra resultatet då forskaren ej kan förlita sig på estimaten av 

b-koefficienterna som erhållits i den multipla regressionsanalysen. Den höga 

korrelationen i modell 1a-1b i denna studie var dock att förvänta sig, då små skillnader 

utmålades mellan värdena av CSP mellan åren. I modell 2a-2b som endast inkluderade 

ett års fördröjd effekt noterades via Pearsons korrelationsmatris att problematiska höga 

korrelationer mellan de oberoende variablerna ej infann sig. 

 

Modell 3a-3b, som inte involverade någon fördröjd påverkan, visade på väsentligt lägre 

justerad R2 än övriga modeller, både med CSP samt CFP-måtten som beroende variabler. 

Denna modell förklarar alltså variansen i de oberoende variablerna minst av alla modeller, 

vilket betyder att inkluderande av en fördröjd påverkan bidrar till en starkare statistisk 

modell. Då modell 3a-3b hade lägst justerade R2 kommer den ej att analyseras vidare i 

denna studie. Som behandlats tidigare har alltså modell 1a-1b problem med en alldeles 

för hög multikollinearitet, vilket kan resultera i en icke tillförlitlig regression. Vidare har 

modell 1a-1b och modell 2a-2b en approximativt lika hög justerad R2 då CSP är den 

beroende variabeln, vilket antyder att de oberoende variablerna i vardera modell förklarar 

variansen i CSP på ett lika tillfredställande sätt. Dock kan en högre justerad R2 observeras 
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för modell 2a-2b då CFP-måtten var de beroende variablerna. Då modellerna nästan 

förklarar lika stor del av variationen i den beroende variabeln, men då modell 1a-1b kan 

ha opålitliga standardiserade b-koefficienter samt är en mer komplicerad modell, kommer 

denna studie att använda modell 2a-2b som huvudmodell, och den modell som analysen 

utgår från. 

 

Som noterats erhåller samtliga av studiens kontrollvariabler ej signifikanta nivåer i många 

av de multipla regressionsanalyser som studien har utfört. Det skulle därmed kunna 

argumenteras för att de variabler som ej är signifikanta ska tas bort ur analysen då det inte 

är signifikant säkerställt att de bidrar till att förklara den beroende variabeln. Detta är dock 

inte den bästa lösningen i denna studie. De flesta kontrollvariabler har signifikanta b-

koefficienter i någon analys, och om kontrollvariabler som inte är signifikanta skulle 

exkluderas skulle detta genomföras analys för analys, och varje regressionsanalys skulle 

därmed innehålla olika variabler. Detta skulle försvåra en jämförelse mellan 

regressionsanalyserna där CSP och sedan de tre dimensionerna av CFP används i de olika 

modellerna. För att garantera att en jämförelse mellan de olika multipla regressionerna, 

men även för att jämföra resultatet med andra studier som har genomförts, behölls 

samtliga kontrollvariabler. 
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6. DISKUSSION  

I detta kapitel knyts resultatet som har erhållits samman med relevanta teorier och 

tidigare forskning inom området. Vardera av studiens hypoteser presenteras och efter 

varje presentation bekräftas eller förkastas hypotesen. I kapitlets slutliga del redogörs 

kontrollvariablernas påverkan på förhållandena mellan CSP och CFP.    

 

6.1 CFP:S EFFEKT PÅ CSP 

6.1.1 ROE:s effekt på CSP 

Studiens resultat påvisar att ROE har en positiv signifikant effekt på CSP. I den utförda 

multipla regressionsanalysen framkommer att hela modellen är statistiskt signifikant. 

Genom att analysera varje oberoende variabel ådagaläggs att ett års fördröjd effekt på 

ROE har en positiv effekt på 0,106 på CSP, och att även ett års fördröjd CSP har en positiv 

effekt på 0,947 på CSP ett år framöver. Båda dessa variabler är signifikanta (p<0,10) och 

de kan därmed statistiskt säkerställas. Hela modellen erhöll hög justerad R2 på 91 %, 

vilket betyder att ett års fördröjd effekt på ROE samt CSP tillsammans med 

kontrollvariablerna förklarar 91 % av variationen av CSP. ROE och CSP:s individuella 

signifikanta effekter är därmed tillförlitlig då de tillsammans förklarar en sådan stor del 

av variansen av CSP som beroende variabel. 

Lönsamhets effekt på hållbarhet är ett relativt moderat framforskat område, men de flesta 

studier som har gjorts åskådliggör att lönsamhet har en positiv effekt på hållbarhet. 

Studiens resultat där ROE har en positiv effekt på CSP var därmed väntat. Likt denna 

studie fann Waddock och Graves (1997) att ROE har en signifikant positiv effekt på CSP. 

Modellen de testade visade på ett signifikant F-test och en justerad R2 på 0,06. Denna 

studie hade en mycket högre justerad R2, vilket troligtvis beror på att en fördröjd påverkan 

av CSP är inkluderad som oberoende variabel i denna studie men inte i Waddock och 

Graves (1997). På grund av det få antal studier som har behandlat dessa variabler, med 

lönsamhetsmått som oberoende variabel, är även förklarande teorier knapp. Likväl 

kopplade Waddock och Graves (1997) deras resultat till slappa resurser. De menade på 

att företag som genom en stark finansiell position erhåller överblivna resurser har en 

större möjlighet att investera i hållbarhet (Waddock & Graves, 1997, s. 312). Preston och 

O’Bannon (1997, s. 423) anger även att slappa resurser är en förklaring till varför 

lönsamhet har en positiv effekt på hållbarhet; att företag som har överflöd av resurser 

måste placerade dessa någonstans, och då är investeringar i hållbarhet en möjlighet som 

många kan utforska. Företag registrerade på large cap och mid cap i Nasdaq OMX 

Stockholm kan därmed ha haft ett överskott med likvida medel eller övriga resurser, vilka 

har investerats i hållbarhetsarbete. Detta betyder alltså att vinsten företagen erhåller är 

stor och att efter att alla skulder är betalda skapas de så kallade slappa resurserna som kan 

placeras på CSR-aktiviteter. Denna synvinkel svarar därmed på hur effekten kan se ut 

som det gör, men det behandlar inte företags motivation till att investera i hållbarhet när 

slappa resurser skulle lika gärna kunna investeras i något annat. För att kunna förklara 

hur ROE kan ha en positiv effekt på CSP, där företag vars hållbarhetsarbete anses vara 

viktig, skulle kunna vara en sammanslagning av slappa resurser och intressentteorin. 

Enligt Clarkson et al. (1995, s. 106) har intressenter en direkt påverkan på företags 

finansiella hälsa och det är därmed viktigt att behålla en god relation till dessa. Detta görs 

genom att effektivt kunna utgöra vad intressenterna efterfrågar och erbjuda detta till dem 
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(Pfeffer & Salancik, 1978, s. 43-44). Företag strävar efter att ha nöjda intressenter och 

enligt Cheng et al. (2014, s. 16) har företag som lyckats med att ha goda relationer med 

sina intressenter erhållit högre vinster. Företag kommer därmed att vara motiverade till 

att investera i hållbarhetsfrågor om det efterfrågas av intressenter. 2013 och 2014, som 

har behandlats i den multipla regressionsanalysen, är tidsperioder som inte 

kännetecknades av varken ett global eller nationellt uppsving i ekonomin. Generellt sett 

har då ej höga slappa resurser uppstått, och resurserna har troligtvis spenderats i områden 

företagen ser av högst intresse. Om således hållbarhet är ett sådant viktigt område 

kommer mest troligt resurser att investeras där, även fast de kan vara knappa. Hållbarhet 

är onekligen ett ämne i tiden som engagerar samhället. År 2017 tillämpas lagen om 

Företags rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45) vilket kommer 

att skapa en ökad insyn i företagens verksamheter. Detta kan skapa ökade påtryckningar 

från intressenter angående ansvarsfullt företagande, men eftersom lagen redan har 

utvecklats finns det för nuvarande en efterfrågan på ansvarsfullt företagande från 

intressenter. Enligt intressentteorin kommer därmed företag att utöka sitt arbete med 

hållbarhet, och enligt slappa resurser synvinkeln kan arbetet bara ske om pengar finns 

över från företagets operationer. En blandning av slappa resurser och intressentteorin 

skulle därmed kunna vara en förklaring varför ROE har en positiv effekt på CSP. 

Intressentteorins förklaring på effekten ROE har på CSP är även behandlad i tidigare 

forskning. Roberts (1992) fann även att ROE har en positiv signifikant effekt på CSP, 

vilket han fann som ett empiriskt bevis på intressentteorin. Roberts (1992, s. 604) menar 

att det är vanligt för managers att sträva efter att ha en hållbar tillväxt på avkastningen till 

investerare. I perioder som kännetecknas av hög lönsamhet kan därmed investerares 

behov av avkastning uppfyllas och mer resurser kan läggas på hållbarhetsarbete 

(Ullmann, 1985, s. 552). Denna aspekt av intressentteorin tyder därmed att intressenterna 

efterfrågar avkastning på insatt kapital, och när ROE ökar kommer intressenters behov 

att uppfyllas, vilket skapar chanser för företaget att arbeta med hållbarhetsfrågor. Detta 

är därmed också en förklaring till varför företag registrerade på large cap och mid cap i 

Nasdaq OMX Stockholm visar på att ROE har en positiv och signifikant effekt på CSP.    

H1: ROE har en positiv effekt på CSP       Hypotesen bekräftas. 

6.1.2 ROA:s effekt på CSP 

Studiens resultat visar att ROA inte har en signifikant effekt på CSP. Liknande resultat 

fann Buehler och Shetty (1976) där de i deras studie utformade enkäter utifrån CSR-

litteratur vilka skickades ut till de största amerikanska företagen på Fortunes lista, med 

en svarsandel på 19 %. Variablerna storlek (total försäljning), industri, ROA, och 

ägarstruktur sammanställdes i modellen för att undersöka deras effekt på hållbarhet, där 

det framkom att endast industri hade en signifikant påverkan på CSP. Den främsta 

skillnaden mellan denna utförda studie och Beuhler och Shettys (1976) är av 

operationaliseringen av CSP, att denna studie inkluderade fler kontrollvariabler i form av 

FoU och risk och inte inkluderade ägarstruktur, samt att denna studie undersökte fördröjd 

påverkan av CSP samt ROA. Trots de stora skillnader dem emellan blev utfallet av ROA:s 

effekt på CSP densamma i bägge studier. 

ROA förväntades ha en positiv effekt på CSP, detta då de relativt få studier som undersökt 

förhållandet dem emellan uppkom med ett sådant resultat. Waddock och Graves (1997, 

s. 312) fann att ROA har en positiv signifikant effekt på CSP. Som behandlades med ROE 

som oberoende variabel, har denna studie inkluderat fler variabler än vad Waddock och 
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Graves (1997) samt att ett års fördröjd påverkan inkluderats. Modellen denna studie 

utvecklade är således mer avancerad än både Waddock och Graves (1997) och Beuhler 

och Shettys (1976), och det är därför svårt att utgöra vad exakt det beror på att studien 

fick samma utfall som Beuler och Shetty (1976). Brower och Mahajan (2013, s. 326) fann 

även att ROA har en positiv signifikant effekt på CSP. Till skillnad från Waddock och 

Graves (1997) inkluderade Brower och Mahajan (2013) fler oberoende variabler och 

kontrollvariabler än denna utförda studie, men de hade en avsaknad av fördröjd påverkan 

av CSP. Då denna studie inkluderade en fördröjd påverkan av CSP skulle det därmed 

kunna vara en förklaring till varför denna studies resultat skiljer sig åt från övriga studier. 

Dock framvisade korrelationsmatrisen att CSP-måtten mellan åren har en hög korrelation, 

och genom att utelämna CSP med fördröjd påverkan förlorar den statistiska modellen sin 

styrka, vilket påvisades i den ständigt lägre justerade R2 som modell 3 uppvisade. Att ej 

inkludera CSP från föregående år är därmed inte ett bra alternativ när effekten mellan 

ROA och CSP ska undersökas. Detta stöds av Fischer och Sawczyn (2013), som i deras 

studie visade att ROA har en positiv signifikant effekt på CSP, med inkluderande av ett 

års fördröjd påverkan av CSP. Liknande denna studie har Fischer och Sawczyn (2013) 

genom skapandet av CSP-måttet utgått från företags utgivna information om dess 

hållbarhetsarbete, men Fischer och Sawczyn (2013) utgick från GRI-standarder och 

gjorde sin undersökning på stora företag registrerade i Tyskland. Storlek (totala 

tillgångar), risk (beta) och industri inkluderades som kontrollvariabler. Metoden är 

därmed lik denna studies metod och det är därmed svårt att avgöra varför denna studie 

uppkom med en neutral effekt som Buehler och Shetty (1976) vars studie avviker denna 

studie på många plan, men inte en positiv effekt som Fischer och Sawczyn (2013).  

Förklaringen till att ROA har en positiv effekt på CSP är densamma som med ROE som 

oberoende variabel. Waddock och Graves (1997, s. 306), vars studie fann att ROA har en 

signifikant positiv effekt på CSP, gav slappa resurser anledning till resultatet. Företag 

som får ett överflöd av resurser erhåller nya investeringsmöjligheter och det är då 

möjligheten för satsning på hållbarhetsarbete uppstår (Waddock & Graves, 1997, s 306). 

Intressentteorin däremot förklarar den potentiella viljan hos företag att arbeta med 

hållbarhetsfrågor. Freeman (1984, s. 52) menar på att intressenter både kan hjälpa och 

stjälpa ett företag och därför är det enligt Pfeffer och Salancik (1978, s. 43) avgörande att 

managers kan möta intressenters efterfrågan. Om intressenter efterfrågar 

hållbarhetsarbete kommer företaget alltså vara mer angelägen att satsa på CSR och 

Brower och Mahajan (2013, s. 327) visade även empiriskt att företags hållbarhetsarbete 

är högst beroende av intressenters påtryckningar. Tillsammans kan därmed både slappa 

resurser och intressentteorin ge en förklaring på ROA:s positiva effekt på CSP. Om detta 

skulle vara fallet i denna studie skulle alltså företag registrerade på Nasdaq OMX 

Stockholm genom vinster från sina verksamheter erhållit slappa resurser som har 

placerats i hållbarhetsarbete, och en anledning till att företagen vill lägga resurser på 

hållbarhet är på grund av intressenters efterfrågan. En högre avkastning på dessa företags 

tillgångar har därmed en positiv effekt på hållbarhetsarbete. Denna studie visar dock som 

tidigare behandlats att ROA:s effekt på CSP är neutral då effekten ej kan statistiskt 

säkerställas. Slappa resurser och intressentteorin, som är bland de vanligaste teorier som 

förklarar effekten mellan variablerna, kan därmed ej förklara hur ROA påverkar CSP för 

företag registrerade på large och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm. 

H2: ROA har en positiv effekt på CSP      Hypotesen förkastas. 
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6.1.3 Avkastnings effekt på CSP 

Studiens resultat visar likt ROA att även avkastning har en neutral effekt på CSP. Detta 

resultat kunde ej hittas bland de stora antal studier som inkluderats i litteratursökningen. 

Det bör noteras att de studier som undersökt marknadsbaserade lönsamhetsmåtts effekt 

på CSP har använt olika typer av mått, och total avkastning som denna studie har använt 

är ej behandlad i stor utsträckning. Diskussionen av resultatet kommer därmed behandla 

alla typer av marknadsbaserade lönsamhetsmått. McGuire et al. (1988) fann att total 

avkastning har en negativ effekt på CSP, men med ett inkluderande av alpha (och även 

Beta i ett senare skede) påvisade studien att marknadsavkastning har en positiv signifikant 

effekt på CSP. Studien utfördes på företag som blivit behandlade i Fortunes ryktesindex 

och flertalet statistiska modeller testades, med upp till tio mått som mäter 

redovisningsbaserad lönsamhet och tre som mäter marknadsbaserad lönsamhet. Roberts 

(1992), vars studie använt Beta som marknadsbaserat mått, fann att avkastning hade en 

signifikant negativ effekt på CSP. Studien utfördes på stora företag som fått sitt 

hållbarhetsarbete bedömt av CEP där lönsamhetsmått (ROE och Beta), olika flera olika 

mått på intressenters styrka samt strategiska mått inkluderats som oberoende variabler, 

och ålder på företag, industri samt storlek inkluderats som kontrollvariabler. Resultatet 

sammanfattades kort och koncist till att företag med ostabil aktieavkastning är mindre 

troliga att lägga resurser på hållbart arbete (Roberts, 1992, s. 609). Vad som skiljer denna 

utförda studie med dessa två ovan är att bara ett marknadsmässigt mått har använts och 

att färre variabler har inkluderats i modellerna som har testats, samt att CSP har 

operationaliserats på olika sätt i samtliga studier. Eftersom att McGuire et al. (1988) och 

Roberts (1992) kommit fram till motsatta resultat är det dock ovisst om denna studies 

utfall hade sett annorlunda ut om fler variabler hade inkluderats, eller om CSP hade 

framställts via en annan metod. 

Studier som behandlat marknadsbaserade lönsamhetsmåtts effekt på CSP har uppkommit 

med olika resultat, men då en liten majoritet funnit att det finns en positiv effekt 

förväntades därmed avkastning ha en positiv effekt på CSP i denna studie. Övriga 

lönsamhetsmåtts positiva effekt på CSP kan förklaras via slappa resurser och 

intressentteorin, dock är slappa resurser inte lämplig att förklara avkastnings effekt på 

CSP, då avkastning i det stora hela är utom företagens kontroll. Avkastnings positiva 

effekt på CSP skulle hellre te sig i intressentteorin, där intressenter som allt mer 

värdesätter ansvarsfullt företagande skulle finna hållbara företag som mer attraktiva än 

företag som ej har ett utvecklat CSR-arbete, vilket ökar efterfrågan på de hållbara 

företagens aktier. Företags hållbara arbete skulle då leda till en ökad efterfrågan av deras 

aktier, vilket företagsledningen skulle uppmärksamma och därför fortsätta utveckla sitt 

hållbarhetsarbete för att möta efterfrågan som finns på marknaden. Då denna studie fann 

att avkastning har en neutral effekt på CSP är detta därmed inte fallet för företag 

registrerade på large och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm. Om efterfrågan av aktierna 

skulle öka på grund av en ökad efterfrågan på ansvarsfullt företagande, skulle det alltså 

inte vara grund till företags hållbarhetsarbete, då avkastning inte har en signifikant effekt 

på CSP. 

Då några studier också visat på en negativ effekt mellan avkastning och CSP skulle det 

inte å andra sidan vara helt oväntat om denna studie hade uppkommit med ett sådant 

resultat. Preston och O’Bannon (1997) ger en förklaring på en negativ effekt mellan 

lönsamhet och hållbarhet som bygger på managers beteenden. Om företagets bonusar 

bygger på finansiell prestation kommer managers att lockas till att minimera kostnader så 
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mycket som möjligt, eftersom en hög vinst skapar en personlig vinning (Preston & 

O’Bannon, 1997, s. 423) och kostnader som exempelvis CSR-arbete hålls därmed nere. 

Detta är dock inte applicerbart när avkastningens effekt ska förklaras. Bonusar är i 

normalfallet ej knutna till aktieprisavkastning, då aktiepriset beror på otaligt många andra 

faktorer än företagens faktiska prestation och det skulle alltså te sig bättre om 

redovisningsmått uppvisar negativa effekter på CSP. Konar och Cohen (1997) ger 

däremot en bättre förklaring på hur aktiepriset kan ha en negativ effekt på CSP. I studien 

de genomfört har de funnit att de företag som efter nyheten om deras utsläpp nått 

marknaden erhållit signifikanta negativa abnormala marknadsvinster, senare uppvisat 

minskade utsläpp och ett ökat hållbarhetsarbete med minskade olje- och kemikalieutsläpp 

(Konar & Cohen, 1997, s. 123). Detta skulle alltså kunna betyda att om nyheter angående 

utsläpp från företag registrerade på large och mid cap i Nasdaq OMX Stockholm når ut 

till marknaden, som reagerat negativt på dessa, kommer detta resultera i ett förbättrat 

hållbarhetsarbete. Även detta sammankopplar intressentteorin, då företagen känner press 

från intressenterna och arbetar därmed att möta deras önskemål på en ökat ansvarsfullt 

företagande. Detta förklarar alltså varför avkastning har en negativ effekt på CSP, men 

detta förklarar inte utfallet i denna studie. Då studiens resultat visar att avkastnings effekt 

på CSP är neutral visar det på att företag registrerade på large och mid cap på Nasdaq 

OMX Stockholm utför hållbarhetsarbete som inte påverkas av aktieprisets utveckling och 

av avkastningen aktieägare erhåller.  

H3: Avkastning har en positiv effekt på CSP       Hypotesen förkastas. 

6.2 CSP:S EFFEKT PÅ CFP 

6.2.1 CSP:s effekt på ROE 

Studiens resultat visar att CSP har en neutral effekt på ROE. I en studie av Callan och 

Thomas (2009) återfanns liknande resultat som denna, där CSP upptog en icke signifikant 

effekt på ROE. Enligt Callan och Thomas (2009, s. 74) är deras resultat avseende 

relationen av CSP och ROE svag och bör ej således vara precedensfall. Liknande resultat 

fann Waddock och Graves (1997) och Hart och Ahuja (1996) där hållbarhetsmåtten 

visade sig inte ha en signifikant påverkan på ROE. Förklaringen bakom denna effekt 

tolkas av Hart och Ahuja (1996, s. 35) vara att en fördröjd påverkan av CSP:s effekt på 

ROE är betydligt längre än för övriga lönsamhetsmått. Vidare menar de att den indirekta 

påverkan för att ROE ska ökas av CSP går först genom lönsamhetsmått som ROS och 

ROA, innan en effekt syns på ROE (Hart & Ahuja, 1996, s. 35). Ruf et al. (2001) styrker 

Hart och Ahujas (1996) påstående, då deras studie först vid en fördröjd effekt av tre år av 

CSP åskådliggjorde att effekten på ROE uppkom som positiv och signifikant. Studiens 

huvudmodell, modell 2, som bara inkluderar ett års fördröjd effekt av CSP på ROE kan 

således vara en för kort tidsaspekt för att effekten på ROE ska synliggöras. Dock kunde 

detta inte hjälpas då modell 1 vilket inkluderade två års fördröjd påverkan, hade för hög 

multikollinearitet samt en liknande justerad R2 som modell 2, och var därmed inte den 

bästa modellen att använda. Inkluderande av flera års fördröjd påverkan vad därmed ej 

möjlig i denna studie. 

ROE förväntades ha en positiv effekt på CSP, detta då de flesta studier visat på ett sådant 

resultat. Detta i likhet med studien av Lee och Park (2009) som fann att ROE kommer att 

påverkas positivt av hållbarhetsarbete för hotell. I deras modell nyttjades hotellets storlek, 

kapitalstruktur samt en årseffekt. Då denna studie skiljer sig i hög grad från denna då ett 
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stort antal industrier och branscher har undersökts i denna studie, kan detta vara en 

anledning bakom de skilda utfallen från respektive studie. Saeidi et al. (2015) fann även 

att CFP påverkas positivt av CSP, dock skiljer sig deras studie från denna, då de använder 

ett enhetligt mått bestående av flertalet lönsamhetsmått, varpå en av dessa är ROE. Vidare 

menar Saeidi et al. (2015) att förhållandet mellan CSP och CFP förmedlas via nöjda 

kunder och rykte, vilka leder till konkurrensfördelar.  

Denna positiva effekt mellan CSP och ROE som studierna ovan behandlar kan återknytas 

med intressentteorin och resursbaserad synvinkel. Som redan behandlats bygger 

intressentteorin enligt Freeman (1984, s. 52) på att företag är benägna att tillgodose sina 

intressenter då dessa är de allra viktigaste för företagets prestation och på grund av deras 

inflytande måste deras intressen bevakas, för om företaget har åtaganden som inte 

sammanfaller med intressenters efterfrågan kan det enligt Ruf et al. (2001, s. 143) leda 

till turbulens för företaget. Den resursbaserade synvinkeln behandlar företagens 

hållbarhetsarbete i sig, vilket är att anses vara en materiell och/eller immateriell tillgång 

för företaget, som kommer att generera vinst till företaget då det hjälper dem att 

positionera sig och skapa konkurrensfördelar (Russo & Fouts, 1997, s. 535). Då denna 

studie visar att CSP varken har positiv eller negativ effekt på ROE, skulle en förklaring 

till detta vara komplexiteten hållbarhetsarbete medför. Enligt Jensen (2001, s. 14) 

erbjuder inte intressentteorin managers tydliga direktiv för hur intressenternas intressen 

ska rangordnas. När för många mål ska uppnås kan det därför upplevas överväldigande 

för de managers som är ansvariga, vilket resulterar i ineffektivitet och förlorade 

konkurrensfördelar (Jensen, 2001, s. 11). Detta skulle till viss del kunna vara fallet i denna 

studie. Eftersom intressentteorin och den resursbaserade synvinkeln i sådan stor 

utsträckning visar på att hållbarhetsarbete ger avkastning, torde det måsta finnas en 

förklaring till varför företag registrerade på large och mid cap på Nasdaq OMX 

Stockholm inte får en ökad ROE med ett ökat CSP. Enligt den resursbaserade synvinkeln 

borde alltså dessa företag inneha värdefulla immateriella tillgångar från 

hållbarhetsarbetet, vilket genererar en ökad omsättning och därmed en ökad ROE. Dock 

kan alltså målen företagen har satt upp vara för diversifierade, att hållbarhetsarbetet 

tillsammans med den dagliga verksamheten skapar för många aspekter som måste 

fokuseras på, vilket i slutändan bidrar till att inget av dem kan uppnås. Detta skulle således 

kunna vara en förklaring till att denna studies resultat visar på att CSP har en neutral effekt 

på ROE; avkastningen av hållbarhetsarbetet äts upp av ineffektiviteten det medför. 

Resultatet i denna studie påvisar alltså ingen statistiskt säkerställd påverkan från ett års 

fördröjd CSP på ROE, och således går det ej att uttala sig om huruvida stora och 

medelstora företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm kommer erhålla högre ROE 

genom investeringar i CSR.    

H4: CSP har en positiv effekt på ROE      Hypotesen förkastas. 

6.2.2 CSP:s effekt på ROA 

Likt med ROE visar studiens resultat att även ROA har en neutral effekt på CSP. 

McWilliams och Siegel (2000) har i deras studie också visat att ROA:s effekt på CSP inte 

är signifikant. Likt denna studie inkluderade McWilliams och Siegel (2000) storlek, risk, 

industri och två mått som mäter FoU som kontrollvariabler, och operationaliseringen av 

CSP skedde via KLD. Den stora skillnaden studierna emellan är att McWilliams och 

Siegel (2000) ej har inkluderat en fördröjd påverkan av varken CSP eller ROA, vilket 

denna studie har. Då dessa bägge studier uppkom med samma resultat skulle det därmed 
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kunna antydas att inkluderande av fördröjd påverkan på CSP eller ROA ej har betydelse 

när ROA ska uppskattas.  

ROA förväntades emellertid ha en positiv effekt på CSP, då alla studier i 

litteratursökningen påvisat en sådan effekt. Exempelvis visade Waddock och Graves 

(1997) i deras studie där FoU samt ett års fördröjd påverkan av CSP ej inkluderades att 

CSP har en positiv påverkan på ROA. Då denna studie inkluderar FoU som 

kontrollvariabel skulle det därmed kunna indikera att det är därför denna studie inte fann 

att CSP har en positiv effekt på ROA, då även McWilliams och Siegel (2000) som också 

inkluderat FoU inte heller uppkom med ett signifikant resultat. Dock visar Callan och 

Thomas (2009) i sin studie, som i en utvecklad modell inkluderat bland annat både FoU 

som kontrollvariabel samt ett års fördröjd påverkan av CSP som oberoende variabel, att 

CSP har en signifikant positiv effekt på ROA. Även Clarkson et al. (2011) visade i deras 

longitudinella studie behandlande företag i pappers-, olje-, och gruvindustrin på att 

minskade utsläpp har en positiv effekt på ROA. Clarkson et al. (2011) inkluderade således 

endast de typer av företag som av sin natur har en hög miljöpåverkan, vilket skiljer sig 

från denna studie som inkluderat diversifierade typer av företag. Det finns därmed en 

möjlighet att ROA har en positiv effekt främst i vissa typer av företag, en aspekt denna 

utförda studie ej har utforskat.   

CSP:s positiva effekt på ROA kan likt diskussionen om ROE ses i linje med 

intressentteorin och resursbaserad synvinkel, men detta kan även vara förklarande teorier 

till varför studien visar på en neutral effekt. ROA påverkas i stor utsträckning direkt av 

företags hållbarhetsarbete. Enligt Russo och Fouts (1997, s. 535) utgår den resursbaserade 

synvinkeln på materiella och immateriella tillgångar och Wernerfelt (1984, s. 173-174) 

menar att företag som erhåller tillgångar som är attraktiva kommer kunna generera högre 

vinster. Enligt den resursbaserade synvinkeln kommer därmed företag att erhålla högre 

vinster från deras hållbarhetsarbete, vilket både agerar som materiella och immateriella 

tillgångar. Dock eftersom att denna studie inte fann en signifikant effekt mellan CSP och 

ROA skulle en förklaring kunna vara att företag registrerade på large och mid cap på 

Nasdaq OMX Stockholm har ett illikvid hållbarhetsarbete, där de stora tillgångar som 

skapas ej anses vara attraktiva och genererar därmed inte vinst. Beroende på hur det 

exakta förhållandet mellan omsättning och tillgångar ter sig kommer ROA:s värde att 

variera, men det kommer aldrig att uppnå ett lika högt värde som om hållbarhetsarbetet 

ansågs vara mer attraktivt. Vidare utgår intressentteorin från att intressenters efterfrågan 

är av högsta vikt för företags fortlevnad, och Deegan och Blomquist (2006, s. 349) menar 

på att de intressenter som har den största påverkan på företaget är den grupp med störst 

resurser. Detta skulle alltså kunna betyda att de viktigaste intressenterna företag 

registrerade på large och mid cap på Nasdaq OMX har, inte har hållbarhet som kärnfrågor, 

och de intressenter som värdesätter ansvarsfullt företagande inte har nog resurser som 

krävs för att kunna påverka företagen i stor utsträckning. Följaktligen kan den 

resursbaserade synvinkeln och intressentteorin, vid motsatsvis tolkning, förklara hur 

studien funnit att CSP har en neutral effekt på ROA för företag registrerade på large och 

mid cap på Nasdaq OMX Stockholm.  

H5: CSP har en positiv effekt på ROA      Hypotesen förkastas. 
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6.2.3 CSP:s effekt på avkastning 

Studiens resultat visar, som för övriga lönsamhetsmått, att CSP inte heller har en 

signifikant effekt på avkastning. Detta i likhet med Seifert et al. (2003) som fann att CSP, 

mätt som företags donationer till välgörenhet, har en neutral effekt på avkastning. I 

studien inkluderades oberoende variabler; kassaflöde, redovisnings samt 

marknadsbaserade lönsamhetsmått, men inga kontrollvariabler testades. Denna studie och 

Seifert et al. (2003) skiljer sig således markant i fråga om operationaliseringen av CSP 

och hanteringen av kontrollvariabler och det är därför remarkabelt att studierna funnit 

samma resultat. Det förväntade resultatet var att avkastning skulle ha en positiv effekt på 

CSP, då de flesta studier som gjorts har visat på den effekten. Klassen och McLaughlin 

(1996) fann i deras studie att aktieägare i företag som har blivit prisade för deras 

ansvarsfulla företagande erhöll en positiv signifikant aktieavkastning medan aktieägare i 

företag som inte lyckats lika bra med sitt hållbarhetsarbete erhöll en signifikant negativ 

aktieavkastning. Företag studien inkluderade var registrerade på NYSE eller AMEX. 

Detta skiljer sig således också från denna studie som har operationaliserat CSP via KLD 

och DJSI, och som undersökt företag registrerade på large och mid cap på Nasdaq OMX 

Stockholm. Inte heller Klassen och McLaughlin (1996) inkluderade kontrollvariabler i 

deras studie, vilket också är en skillnad gentemot denna utförda studie. Denna studie 

skiljer sig därmed både från Seifert et al. (2003) och Klassen och McLaughlin (1996) 

avseende metodens utformning, men den neutrala effekten återges bara i Seifert el al. 

(2003) resultat.  

Likt som när avkastnings effekt på CSP behandlades, kan också CSP:s effekt på 

avkastning förklaras via intressentteorin. Eftersom företag som håller en god relation med 

dess intressenter erhåller en ökad vinst (Cheng et al., 2014, s. 16) kommer företag att 

sträva efter att möta krav på hållbarhetsarbete om det efterfrågas av intressenter, i detta 

fall aktieägare. Ett utvecklat CSR-arbete kommer då öka efterfrågan på aktier, vilket 

därmed leder till ett ökat pris och ökad avkastning. Vidare kan även den resursbaserade 

synvinkeln vara en förklaring till varför CSP kan komma att ha en positiv effekt på 

avkastning. Detta då hållbarhetsarbetet skapar unika tillgångar vilka gör att företaget 

innehar konkurrensfördelar (Hart, 1995, s. 986) och därmed möjliggör ökade vinster 

(Russo & Founts, 1997, s. 535). En förklaring till att CSP ska kunna påverka avkastning 

positivt är då genom hållbarhetsarbetes tillströmning av intäkter. Om CSR-arbetet bidrar 

till stora vinster möjliggörs att resurser inte längre kan spenderas på naturliga 

investeringsbeslut och de skulle därför kunna fördelas ut till aktieägare via utdelningar, 

vilket leder till en ökad avkastning. Eftersom denna studie fann att företag registrerade på 

large och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm inte har en signifikant effekt mellan CSP 

och avkastning skulle det därmed kunna betyda dels att aktieägare inte efterfrågar hållbara 

företag vilket leder till att ett ökat CSR-arbete inte skapar en ökad efterfrågan på aktier 

och därmed ingen ökad avkastning, och dels att hållbarhetsarbete inte medför ökade 

vinster och därmed inte skapar möjlighet att skapa/utöka utdelning.  

Studier som uppkom med en negativ effekt mellan CSP och avkastning återfanns också i 

litteratursökningen, dock inte i lika stor utsträckning som studier som uppvisat en positiv 

effekt. Vance (1975) fann att aktieprisavkastning har en negativ effekt på CSP, där två 

stycken undersökningar gjordes på affärsmän samt ekonomistudenter, som betygsatte 45 

stora företag utifrån deras perception av företagens hållbarhetsarbete. Detta skapade ett 

CSP vars effekt på aktiepriset visade sig vara negativ, där samtliga företag som rankades 

ha ett högt hållbarhetsarbete erhöll mycket högre förluster än de företag som rankades 
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med ett lägre hållbarhetsarbete. Ännu en gång kan stora skillnader i metodiken 

jämförande med denna studie tydliggöras. Operationaliseringen av CSR ter sig mycket 

annorlunda, då Vance (1975) använt sig av en form av ryktesindex, och då denna studie 

gjort innehållsanalyser. Denna studies användande av kontrollvariabler är också en stor 

skillnad dem emellan. Den negativa effekten Vance (1975) uppvisar förkunnas via 

kompromissteorin. Denna förklaras via Friedman (1962, s. 133) som att hållbarhetsarbete 

är något främmande för företags natur, då det är en kostnad som ej genererar intäkter. Vid 

genomförande av hållbarhetsarbete ställs företag vid ett vägskäl över vilka investeringar 

som ska göras, och då inte alla kan genomföras samtidigt måste en kompromiss ske 

(Jensen, 2001, s. 11). Kompromissteorin förklarar hur CSP kan påverka aktiepriset 

negativt genom de kostnader som hållbarhetsarbetet medför. Då teorin tyder på att CSR-

arbete inte genererar intäkter och genomförs på bekostnad av andra investeringar sänder 

det ut signaler till marknaden på att företagets vinst minskar. Denna information, om en 

minskad lönsamhet och därmed minskade framtida kassaflöden, resulterar ett minskat 

aktiepris (Klassen & McLaughlin, 1996, s. 1204). Då denna studie visar att CSP har en 

neutral påverkan på avkastningen i företag registrerade på large och mid cap på Nasdaq 

OMX Stockholm, är därmed intressentteorin ej lämplig att förklara effekten. Marknaden 

reagerar således inte negativt på ansvarsfullt företagande; den reagerar inte alls.  

H6: CSP har en positiv effekt på avkastning        Hypotesen förkastas.  

    

6.3 DISKUSSION OM ÖVERGRIPANDE RESULTAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Reviderad konceptuell modell. 

 

Vilket behandlats ovan kan denna studie bara bekräfta H1 och således kan bara ROE:s 

positiva effekt på CSP statistiskt säkerställas. Övriga fem hypoteser upptog icke 

signifikanta värden och deras effekter kan därmed ej fastställas. Frågan uppstår varför så 

många av de multipla regressionsanalyserna inte lyckades uppnå signifikanta nivåer, när 
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merparten av studier funnit ett signifikant resultat. Som redan redogjorts finns det andra 

studier som också uppvisat en neutral effekt, men de är få. För att kunna utgöra hur 

studien i sin helhet har uppvisat annat resultat än vad som förväntades krävs en djupare 

diskussion. Det har förefallit att studiens metod är annorlunda än övriga studier. 

Exempelvis fann Aupperle et al. (1985) i deras studie inte heller någon signifikant effekt, 

men denna studier skiljer sig från Aupperle et al. (1985) studie i många aspekter. Genom 

att operationalisera CSP använde Aupperle et al. (1985) enkäter vid insamlandet av CSP, 

färre kontrollvariabler inkluderades i modellen samt att ROA som oberoende variabel 

räknades om till ett index utgående från fem år. Metoden som har tillämpats är därmed 

annorlunda med denna studie, men Belu och Manescu (2013, s. 2751) samt Salzmann et 

al. (2005, s. 30) menar att detta är ett förekommande bekymmer då flertalet studier visat 

på inkonsekventa metoder, vilket kan vara en av anledningarna till att forskningen om 

hållbarhet och lönsamhet uppkommer med blandat resultat. Denna studies metod kan 

också därmed vara en anledning till att resultaten i H2-H6 ej uppnådde signifikanta värden. 

Vilket har redogjorts tidigare utgick studien från KLD och DJSI, men eftersom 

databaserna ej behandlar studiens population kunde ej färdiga hållbarhetsbedömningar 

användas, och företagens CSP framställdes därmed via innehållsanalyser enkom till 

denna studie. Detta medför att företagens CSP är ej exakt densamma som om den skulle 

ha hämtats från KLD eller DJSI:s databaser, eftersom att en fullständig replikation är 

omöjlig. Denna studie skulle därmed kunna inte lyckas uppnå signifikanta resultat på 

grund av metoden som inte kunde exakt efterlikna tidigare forskning.  

 

Emellertid är det inte säkerställt att detta är anledningen till de icke-signifikanta 

resultaten. Berman et al. (1999) uppvisade i deras studie inte heller en signifikant effekt 

mellan CSP och ROA, där CSP operationaliserades via KLD-databasen. Bara två aspekter 

i KLD (medarbetare och produktsäkerhet) uppvisade signifikanta nivåer, medan övriga 

ej kunde statistiskt säkerställas. Detta kan enligt Berman et al. (1999, s. 502) bero på 

geografiska lägen, som kan påverka företags sociala aspekter, ej togs hänsyn till samt att 

flertalet industrier inkluderades i undersökningen. Miljölagar slår olika för olika företag 

och företags angelägenhet att engagera sig i hållbarhetsfrågor kan variera mellan 

industrier (Berman et al., 1999, s. 501-502). Denna studie inkluderade industri som en 

dummyvariabel för att kunna komma från detta bekymmer, men det är svårt att uttala sig 

om detta verkligen löste problemet. Griffin och Mahon (1997) undersökte hur effekten 

mellan hållbarhet och lönsamhet ter sig i kemikalieindustrin, men ROE och ROA:s effekt 

på CSP kunde ej statistiskt säkerställas. Industrins påverkan på studiers utfall kan därmed 

inte klargöras, och det går således inte att utgöra om industrier har någon påverkan på 

denna studies icke signifikanta resultat. Vidare skulle andra aspekter som skiljer sig 

mellan företag kunna påverka förhållandena mellan CSP och CFP. Surroca et al. (2010) 

fann i deras studie att effekten mellan CSP och CFP förmedlas via immateriella tillgångar, 

då när exempelvis innovation, rykte och humankapital inkluderas i modellen kunde ingen 

signifikant effekt mellan CSP och CFP återfinnas. Fortsättningsvis fann Belu och 

Manescu (2013, s. 2756) i sina modeller som ej inkluderade företagsspecifika effekter, 

som till exempel produktivitet och kompetens, att påverkan av CSP på ROA och Tobins 

Q är positiv, men däremot när företagsspecifika effekter inkluderas i modellen återfinns 

ingen effekt. Det är därmed svårt att avgöra varför icke-signifikanta resultat uppstår, då 

de kan bero på väldigt många aspekter. Dock behöver studiens resultat inte vara 

bristfälligt, det kan helt sonika vara så att effekten som undersöks är icke signifikant i 

dess natur. Seifert et al. (2003) som i deras studie undersökte effekten mellan filantropi 

och ROE, lyckades heller inte uppnå signifikanta nivåer. Detta menar Seifert et al. (2003, 

s. 208) är ett resultat i sig och om fler studier skulle komma fram till att företags 
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donationer och välgörenhetsarbete inte har en positiv eller negativ signifikant effekt på 

lönsamhet, kommer det styrka studiens fynd och tyda på att effekten i verkligheten är 

neutral. 

 

Slutligen visar tidigare forskning på en starkare effekt mellan redovisningsbaserade 

lönsamhetsmått och hållbarhet än mellan marknadsbaserade lönsamhetsmått och 

hållbarhet (McGuire et al., 1988; Orlitzky et al., 2003; Waddock & Graves, 1997). Detta 

anger McGuire et al. (1988, s. 868) bero på att marknadsbaserade mått inkluderar 

systematisk risk vilket är densamma för hela marknaden, medan redovisningsbaserade 

mått fångar upp företags säregna attribut, där CSR-arbete ingår då det är en högst 

osystematisk aspekt. Denna studies resultat tyder svagt på detta förhållande. ROE, vilket 

är ett redovisningsbaserat mått, uppvisade en positiv signifikant effekt på CSP med en 

hög justerad R2 på 91 %. Avkastning hade en icke-signifikant effekt på CSP, och studien 

visar därmed att ROE är ett bättre mått att använde då det är statistiskt säkerställt att den 

har en signifikant effekt på CSP. Dock kan inte studiens resultat tolkas rent generellt till 

att redovisningsbaserade lönsamhetsmått är bättre att använda än marknadsbaserade, då 

ROA:s effekt på CSP ej fick ett signifikant värde. Med CFP-måtten som beroende 

variabler uppvisas inga signifikanta effekter och studien har därmed inga belägg för att 

ett lönsamhetsmått skulle uttyda CSP:s effekter bättre än ett marknadsbaserat. Detta borde 

enligt tidigare forskning gå att uttyda och exempelvis menar Hart och Ahuja (1996, s. 35) 

att företags hållbarhetsarbete i första hand ter sig genom ROA för att sedan kunna ge ökad 

lönsamhet i ROE.  

 

6.4 KONTROLLVARIABLERS EFFEKT PÅ CSP OCH CFP 

Storlek 

Inkluderande av storlek som kontrollvariabel har att göra med intressenter. Waddock och 

Graves (1997, s. 308) menar på att ju större ett företag är desto fler intressenter kommer 

de att ha vars relation är viktig att vårda. Stora företag kan även ha större möjlighet att 

investera i hållbarhet via större resurser (Clarkson et al., 2011, s. 142). För att kontrollera 

effekten mellan CSP och CFP inkluderades därmed storlek, som logaritmerade totala 

tillgångar. I de genomförda multipla regressionsanalyser framkom att storlek hade en 

negativ effekt i samtliga tester, där de standardiserade b-koefficienterna varierade mellan 

-1,068 och -0,045. Inga upptog dock signifikanta värden (p>0,10). Detta är likt resultatet 

Waddock och Graves (1997) fick fram. Med ROE och ROA som oberoende variabler 

hade storlek en svag negativ effekt, vilket även var fallet när ROE var beroende variabel. 

Dock var samtliga icke-signifikanta (p>0,10), vilket är i likhet med denna studies utfall. 

Emellertid fann Waddock och Graves (1997) att med ROA som beroende variabel hade 

storlek en svag negativ signifikant effekt vilket ej påträffades i denna studie. Till skillnad 

från detta fann Callan och Thomas (2009) att storlek hade en svag positiv signifikant 

effekt på ROA. I studien de genomförde inkluderades även totala tillgångar som en 

kvadratisk term för att mäta i vilken takt förändringen av tillgångars effekt hade. De fann 

att totala tillgångars kvadratiska term var negativ och signifikant på ROA, vilket de 

tolkade som att ROA kommer att öka med företagets storlek, fast i en minskad takt 

(Callan & Thomas, 2009, s. 73). Detta menade Callan och Thomas (2009, s. 73) bero på 

skalekonomi. Resultatet denna studie erhöll, med storlek som negativ i samtliga multipla 

regressionsanalyser, kan vara på grund av att totala tillgångar som kvadratisk term inte 

inkluderas. Utelämnade av denna kan enligt Callan och Thomas (2009, s. 73) ge upphov 

till negativa, och falska, värden. Brammer och Pavelin (2006) har dock i deras studie, som 

inte inkluderade en kvadratisk term, ändå funnit att storlek har en positiv och signifikant 
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(p<0,1) effekt på kvalité av hållbarhetsrapportering. Utelämnande av en kvadratisk term 

på totala tillgångar behöver därmed ej vara avgörande att resultatet blir negativt och 

missvisande, men osäkerhet uppstår givetvis när denna studie både inte inkluderat totala 

tillgångar i kvadrat samt erhållit en negativ effekt i resultatet. Dock kunde inte storlek och 

dess effekt statistiskt säkerställas i denna studie och en djupare analys av resultatet är 

därmed ej möjlig.  

Risk 

Kontrollvariabeln risk är i denna studie uttryckt genom företagets skuldsättningsgrad. 

Detta i likhet med Brammer och Pavelin (2006) vars studie visade på att företag vars 

skuldsättningsgrad är hög kommer ha mindre finansiella medel att investera i hållbarhet. 

Det förväntade resultatet blir således att en högre skuldsättningsgrad bör leda till en lägre 

CSP, det vill säga en negativ effekt. I denna studie var de erhållna resultaten ej 

konsekventa. Med CSP som beroende variabel kan en väldigt svag positiv effekt 

åskådliggöras, dock är detta förhållande ej signifikant (p>0,10). Då istället måtten av CFP 

agerar som beroende variabel påvisas skuldsättningsgrad ha en negativ inverkan på både 

ROA och avkastning, om dock svag samt icke signifikant, medan effekten på ROE visas 

vara svagt positiv, även denna relation går att inte statistiskt säkerställa. Likt detta fann 

Waddock och Graves (1997) att skuldsättningsgraden hade en negativ påverkan ROA, 

dock till skillnad från denna studie fann även Waddock och Graves (1997) en negativ 

effekt på ROE. Skuldsättningsgradens negativa effekt på avkastningen som denna studie 

fann kan återges i van der Laan et al. (2007) studie som mätt marknadsmått via EPS 

[earnings per share]. Anledningen till den negativa effekten skuldsättningsgraden har på 

marknadsbaserade mått menar van der Laan et al. (2007, s. 305) vara att då ökade skulder 

är mer riskfyllda kommer en ökad skuldsättningsgrad leda till ökad risk att investerarna 

inte får avkastning på sitt insatta kapital. Ju mer skulderna ökar, desto mer sjunker därmed 

avkastningen. Dock då risk inte kunde statistiskt säkerställas i någon av 

regressionsanalyserna kan ej riskvariabelns effekt på CSP och CFP-mått i företag 

registrerade på large och mid cap i Nasdaq OMX Stockholm fastställas. 

Forskning och utveckling 

FoU beräknades genom att dividera FoU med årets försäljning. Enligt McWilliams och 

Siegel (2000) är en kontrollvariabel av företagets FoU betydande, och de fann i deras 

studie att effekten av CSP från CFP var positivt signifikant när FoU inte inkluderades i 

regressionsmodellen, medan när den inkluderades kunde inte en effekt uttydas. FoU har 

därmed en påverkan på CFP och bör inkluderas i statistiska modeller. I denna studie är 

detta tydligt då FoU också, likt McWilliams och Siegel (2000), upptog positiva och 

signifikanta standardiserade b-koefficienter både när ROE och ROA var beroende 

variabler. Dock har FoU en negativ icke signifikant effekt på avkastning. Detta går alltså 

ej att statistiskt säkerställas, dock förväntades inte FoU:s effekt på avkastning ha en 

signifikant betydelse. Avkastning representerar investerares projektioner om framtiden 

(McGuire et al., 1988, s. 859) medan FoU som tillhör företagens interna operationer 

kommer ha en direkt påverkan på reella intäkter. De redovisningsbaserade måtten har 

därmed en större påverkan av FoU än vad marknadsbaserade mått har. Till skillnad från 

denna studies resultat fann Barnett och Salomon (2012) att FoU hade en negativ icke 

signifikant effekt på ROA. Samma effekt uppvisades för företag med stora skulder 

(Barnett & Salomon, 2012, s. 1312) och faktum är en stor FoU leder till ökade kostnader 

och skulder, vilket minskar företagets vinst och därmed ROA. FoU kan således ha två 

effekter på CFP; positiv på grund av innovationer som genererar vinst men även negativ 

då den medför höga kostnader. I denna studie då effekten är positiv och signifikant med 
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ROE och ROA som beroende variabler har bevisligen därmed företag registrerade i large 

och mid cap i Nasdaq OMX Stockholm erhållit en större vinst från FoU än vad det har 

kostat dem. Med CSP som beroende variabel visade denna studie på svagt positiva icke 

signifikanta effekter. Liknande detta fann Padgett och Galan (2010) också att FoU har en 

positiv effekt på CSP, fast till skillnad från denna studie lyckades Padgett och Galan 

(2010) att signifikant fastställa effekten. Denna effekt argumenterar de bero på den 

resursbaserade synvinkeln där både FoU och CSP är immateriella tillgångar som leder till 

konkurrensfördelar (Padgett & Galan, 2010, s. 415). De menar att FoU leder till 

innovativa produkter och processer, och dessa produkter och processer kan vara 

relaterade till hållbarhet (Padgett & Galan, 2010, s. 415). Dock då denna effekt ej upptog 

signifikanta nivåer kan FoU:s effekt på CSP ej statistiskt säkerställas i denna studie. 

Industri 

Industritillhörighet, tillverkande och icke-tillverkande företag, har brukats som en 

kontrollvariabel i denna studie. Likt kontrollvariabeln storlek kan även 

industritillhörighet kopplas till företagets intressenter då Haniffa och Cooke (2005, s. 

403) menar att tillverkande företag har fler anställda och deras verksamhet i större 

utsträckning vänder sig till intressenter, såsom kunder, och för att vidhålla en hög image 

läggs en större omtanke till CSR aktiviteter samt förmedling av dessa genom 

rapporter.  Brammer och Pavelin (2006, s. 1185) menar att ett företag som negativt 

påverkar miljön kommer ha utförligare rapporter. Detta kan strategiskt gynna företag då 

de bör undgå att skapa informationsassymetri mellan dem och lagstiftare, myndigheter 

och investerare då striktare granskning och hårdare lagstiftning kan vara en följd av 

asymmetrin (Brammer & Pavelin, 2006, s. 1185). Det förväntade resultatet av denna 

studie var därför att kontrollvariabeln industri skulle ha en positiv inverkan på CSP. 

Resultatet visades att industri har en svag positiv påverkan i samtliga tre regressioner med 

CSP som beroende variabel (B=0,049, B=0,031 och B=0,022) dock kan ingen av dessa 

relationer statistiskt säkerställas (p>0,1). Vad som kan noteras är att modell 3 uppvisade 

en högre positiv b-koefficient vilket dessutom var signifikant (p<0,10) Dock är det inte 

studiens huvudmodell och dess resultat kommer därmed ej att analyseras vidare. De tre 

regressionerna som utfördes med CFP måtten som beroende variabel visar till skillnad 

från detta på negativa effekter i samtliga analyser, dock icke signifikanta. Detta erhållna 

resultat kan jämföras med Callan och Thomas (2009, s. 74) som ej fann att industrityp 

påverkar ROA och relationen till CSP, dock fann de stöd för att industri påverkar ROS. 

Betydelsen av att inkludera industri som kontrollvariabel är underbyggd av ett flertal 

studier (se Brammer & Pavelin, 2006; Waddock & Graves, 1997; Callan & Thomas, 

2006). Dock kunde denna studie inte statistiskt säkerställa att en påverkan var sann. I de 

årsrapporter samt hållbarhetsrapporter som studerats observerades att den stora skillnaden 

mellan hög och låg CSP inte nödvändigtvis kunde utläsas av företagets 

industritillhörighet. CSR-arbetet var tämligen lika varandra och enligt Gjølberg (2009, s. 

15) har företag lokaliserade i Sverige en hög nivå av CSR-arbete jämfört med många 

länder utanför Skandinavien. Industrivariabel kan därmed vara överflödig i en svensk 

studie och hellre att landstillhörighetsvariabel, istället för en industrivariabel, kan 

inkluderas i studier som genomför en jämförelse mellan länder.  
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7. SLUTSATSER 

I detta kapitel behandlas studiens slutsatser, vilka återknyts till problemformuleringen 

och syftet. Vidare redogörs studiens kunskapsbidrag samt hur den bidrar i en praktisk 

aspekt, och slutligen presenteras slutsatsernas samhälleliga aspekter samt att förslag för 

framtida forskning ges.  

Syftet med denna studie var att undersöka effekten CSP har på olika CFP-mått samt 

effekten CFP-måtten har på CSP, i företag registrerade på large cap och mid cap på 

Nasdaq OMX Stockholm. Studien ämnade även till att inkludera en tidsaspekt i analysen, 

där en fördröjd påverkan av både CSP och respektive CFP-mått inkluderades i analyserna 

för att kunna utgöra om tidigare års prestationer påverkar den nuvarande prestationen. 

Slutligen ämnade studien till att undersöka lönsamhet utifrån en bred aspekt då både 

redovisningsbaserade och marknadsbaserade lönsamhetsmått inkluderades. För att 

uppfylla syftet har en kvantitativ forskningsansats använts. Innehållsanalyser på 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter genomfördes, där informationen bedömdes 

utifrån kriterium tagna ur KLD och DJSI vilket skapade ett CSP för respektive företag. 

För att sedan utgöra CSP:s effekt på CFP-måtten, och vice versa, sammanställdes dessa 

variabler mot varandra i multipla regressionsanalyser. Genom att ha genomfört en 

kvantitativ studie har effekten mellan hållbarhet och lönsamhet synliggjorts och detta har 

bidragit till att studien har kunnat besvara problemformuleringen, som löd: 

o Vilken effekt har CFP-måtten ROE, ROA och avkastning på CSP för företag 

registrerade på large cap och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm? 

 

o Vilken effekt har CSP på de olika CFP-måtten ROE, ROA och avkastning för 

företag registrerade på large cap och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm? 

 

Studiens resultat åskådliggör att olika CFP-mått har olika effekter på CSP. ROE har en 

positiv effekt på CSP vilket har statistiskt bevisats med en signifikansnivå på 10 %. 

Studien visar därmed att det finns belägg att slappa resurser samt intressentteorin förklarar 

ROE:s effekt på CSP i företag registrerade large cap och mid cap på Nasdaq OMX 

Stockholm. Det vill säga att dessa företag kan ha uppkommit med denna effekt då resurser 

från företagens operationer blivit tillgängliga och investerats i hållbarhet då företagen ser 

att ansvarsfullt företagande efterfrågas av deras intressenter. Till skillnad från detta 

uppkom varken ROA eller avkastning med en signifikant effekt på CSP. Studien kan 

därmed ej ge empiriskt stöd till slappa resurser eller direktörsopportunism, som Preston 

och O’Bannon (1997) benämner vara förklaring till lönsamhetsmåtts positiva respektive 

negativa effekt på CSP, när ROA och avkastning påverkar CSP. Sammanfattningsvis kan 

således studien statistiskt säkerställa ROE:s effekt på CSP, vilken var positiv. ROA och 

avkastning vars effekter kunde ej statistiskt säkerställas tyder på att det inte finns något 

förhållande mellan dem och CSP. Då de flesta studier som behandlat CFP-måttens effekt 

på CSP funnit varit signifikanta (Konar & Cohen, 1997; McGuire et al., 1988; Preston & 

O’Bannon, 1997; Roberts 1992; Waddock & Graves, 1997) måste dock fler studier göras 

på företag registrerade på Nasdaq OMX Stockholm innan säkra slutsatser kan dras vad 

ROA och avkastning har för effekt på CSP.  
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Vidare visar studien på neutrala resultat när effekten CSP har på de olika CFP-måtten 

redogörs. CSP:s effekt på lönsamhetsmåtten ROE, ROA samt avkastning uppgår alla till 

icke signifikanta värden och kan därmed ej säkerställas med en signifikansnivå på 10 %. 

Studien ger således inga empiriska belägg avseende intressentteorin eller den 

resursbaserade synvinkeln som tyder på att CSP har en positiv effekt på lönsamhet, eller 

kompromissteorin som tyder på att CSP har en negativ effekt på lönsamhet. Detta icke 

signifikanta resultat tyder på att företag registrerade på large cap och mid cap på Nasdaq 

OMX Stockholm varken skadas eller gynnas av hållbarhetsarbete. Dock är denna slutsats 

dubiös då majoriteten av studier som undersökt CSP:s effekt på CFP funnit en signifikant 

positiv effekt (Donaldson & Preston, 1995; Flammer, 2015; Preston & O’Bannon, 1997; 

Ruf et al., 2001, Saeidi et al. 2015; Waddock & Graves, 1997) och fler studier som 

behandlar företag registrerade på Nasdaq OMX Stockholm måste därmed göras innan en 

sanningsenlig slutsats om CSP:s effekt på CFP-måtten för dessa företag kan dras. 

 

7.1 KUNSKAPSBIDRAG 
Denna studie har bidragit till fördjupad kunskap inom forskningsområdet gällande de 

omdiskuterade förhållandena mellan CSP och CFP. Waddock och Graves (1997) studie 

anses vara en av de mest klassiska inom området, där CSP operationaliserades via KLD 

och sedan via en multipel regressionsanalys, med storlek och risk som kontrollvariabler, 

framkom att både ROE, ROA och ROS har en signifikant positiv effekt på CSP och vice 

versa. Stor del av senare forskning har inkluderat FoU som kontrollvariabel (Barnett & 

Salomon, 2012; Clarkson et al., 2009; McWilliams & Siegel, 2000) vilket denna studie 

också har, men den stora skillnaden mellan denna studie och Waddock och Graves (1997) 

är inkluderandet av en fördröjd påverkan av CSP och CFP-måtten. Syftet med att 

undersöka förhållandena mellan CSP och CFP-måtten via att införa en tidsaspekt var för 

att kunna utgöra om tidigare års prestationer på både CSP och lönsamhetsmåtten har en 

påverkan på nuvarande års prestation, vilket inga studier har undersökt. Barnett och 

Salomon (2012) undersökte ett års fördröjd påverkan på ett CFP-mått med årets CFP-

mått som beroende variabel och liknande använde Callan och Thomas (2011) ett års 

fördröjd påverkan på CSP med årets CSP som beroende variabel. Ingen studie som 

hittades i litteratursökningen hade inkluderat en fördröjd påverkan av både CFP och CSP, 

vilket denna studie behandlade. Genom att undersöka en, så vitt vi författare vet, tämligen 

ny aspekt avseende förhållandena mellan CSP och CFP bidrar denna studie till ny 

kunskap och banar väg för framtida forskning som, via inkluderande av både fördröjd 

påverkan på CSP och CFP, kan uppkomma med nya rön inom området. 

Slutligen har Callan och Thomas (2009), McGuire et al. (1988) liknande McWilliams och 

Siegel (2000) och många fler undersökt amerikanska företag när förhållandena mellan 

CSP och CFP efterforskades, och dessa studiers fynd går inte att generalisera till svenska 

företag. Då denna studie behandlat företag registrerade på Nasdaq OMX Stockholm 

bidrar studien med forskning som kan generaliseras till svenska företag, och 

forskningsområdet gällande förhållandena mellan CSP och CFP är därmed mer 

diversifierad och breddad när nya aspekter förutom den amerikanska har undersökts. 

7.2 PRAKTISKT BIDRAG 
Studiens resultat riktar sig både till företag och till intressenter, där det praktiska bidraget 

sker främst till företagsledningen. Eftersom studiens resultat visar att CSP har en neutral 

effekt på lönsamhetsmåtten ROE, ROA och avkastning, betyder detta att 

hållbarhetsarbete inte kommer att skada företag finansiellt. Detta kan vara användbart när 
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företag analyserar sin verksamhet och när deras CSR-arbete granskas. Företag som har 

ett välutvecklat hållbarhetsarbete har via denna studies fynd en anledning till att fortsätta 

utveckla sitt CSR-arbete då det är empiriskt framforskat att det inte leder till lägre 

lönsamhet, och motståndare har därmed inte ett lika starka argument till varför företaget 

borde avveckla eller på annat sätt minska sina CSR-aktiviteter. Studiens resultat kan 

också komma att hjälpa företag som är i uppstartfasen av sitt CSR-arbete, med samma 

resonemang som tidigare; hållbarhetsarbete kommer inte skada företaget. Speciellt vid 

perioder som kantas av låg lönsamhet och när utgifter måste ses över kan 

företagsledningen ta hjälp av studiens resultat och argumentera för att hållbarhetsarbetet 

är en viktig investering. Dels för att det kostar, enligt denna studie, inget att vara en god 

samhällsmedborgare, och dels för att studien också ger empiriskt stöd att ROE har en 

signifikant positiv effekt på CSP, vilket talar för både slappa resurser och intressentteorin. 

Personer som sitter i företagens ledningsgrupper kan därmed också använda studien till 

att visa på att hållbarhetsarbete efterfrågas av intressenterna, och därmed ange det som 

ytterligare en anledning till varför CSR-arbete är en viktig fråga som företagen måste 

arbeta med.   

Studiens fynd berör därmed även intressenterna. Eftersom ROE har en positiv signifikant 

effekt på CSP påvisar studien att intressenter torde via engagemang, påtryckningar eller 

övriga sätt att visa sina ståndpunkter kunna påverka företags hållbarhetsarbete. Detta då 

företagens slappa resurser måste spenderas på något, och det måste finnas en anledning 

till att de just spenderas på ansvarsfullt företagande. Studiens resultat tyder alltså att 

intressentteorin är passande, där de resurser som skapas kommer att spenderas på CSR-

aktiviteter eftersom det är vad intressenterna efterfrågar. Studiens resultat kan därmed 

vara av praktisk relevans för intressenter, då det agerar som ett bevis för dem att även fast 

de själv inte är en del av företagen kan de ändå påverka företagens agerande. Vetskapen 

av att utomstående parter gör skillnad är relevant för alla typer av intressenter såsom 

kunder, leverantörer, samarbetspartners och intresseorganisationer. Om exempelvis 

kunder sympatiserar med en viss typ av hållbarhetsfråga kan de utifrån studiens resultat 

få ytterligare luft under vingarna för att pressa frågan vidare, då de vet att deras åsikt 

kommer att bli hörd.  

7.3 SAMHÄLLELIGA ASPEKTER 
Studiens resultat visar att ROE har en positiv effekt på CSP, och detta skulle kunna 

generaliseras till att en ökad lönsamhet leder till ett ökat hållbarhetsarbete. Om detta blir 

allmänt vedertaget skulle det kunna betyda att företag kan förebära sin eventuella brist på 

CSR-arbete på en minskad lönsamhet. Företag som därmed finner ansvarsfullt 

företagande som något onödigt eller svårt att utföra har då vid perioder av låg lönsamhet 

en giltig anledning till att inte företa sig hållbart arbete, vilket drabbar samhället avseende 

ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter då dessa företag ej kommer att arbeta med 

dessa frågor. Fortsättningsvis visar studiens resultat också att CSP inte har en signifikant 

effekt på varken ROE, ROA eller avkastning, vilket kan rationaliseras som att ansvarsfullt 

företagande inte påverkar lönsamhet. Detta kan både te sig positivt och negativt för 

samhället. Företag som har ett utvecklat, eller är i beslutsfasen av att starta, CSR-arbete 

har därmed en god anledning till det; det skadar inte företaget finansiellt och det har en 

positiv samhällspåverkan, och hållbarhetsarbete behöver således inte ifrågasättas av olika 

parter i företaget eller av intressenter. Däremot kan CSP:s neutrala effekt på lönsamhet 

också vara en förklaring till att företag inte nödvändigtvis behöver investera i hållbarhet. 

Företag som står mellan olika investeringsbeslut kan välja att lägga sina resurser på annat 

som ger utdelning, och därmed välja bort hållbarhetsarbete som inte har någon effekt på 
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lönsamhet. Då lönsamhet är viktigt för företags fortlevnad är det således en stor möjlighet 

att merparten av företag väljer att hellre investera i vinstbringande aktiviteter än i CSR, 

vilket kommer i ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter vara beklagligt för 

samhället i stort då dessa företag ej kommer bidra till en positiv utveckling i dessa 

aspekter.  

7.4 BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
Det svenska hållbarhetsindexet som skapades i studien innehåller en viss begränsning. 

Operationaliseringen av CSR skedde via årsrapporter samt hållbarhetsrapporter och 

därmed exkluderades information från andra källor än företagen själva. Begränsningen 

medförde således att viktig data kan ha saknats när indexet framställdes. Dock var detta 

en nödvändighet då exempelvis företags hemsidor ständigt uppdateras och eftersom att 

studien undersökte hur hållbarhetsarbetet har förändrats över tid, var utvecklandet av 

CSR-arbetet viktigt att kunna utgöras. Detta var betingat då studien utfördes under 

tidspress. Förlag till vidare forskning skulle vara att fler informationskällor än företagens 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter nyttjades för att frambringa ett hållbarhetsmått. 

Detta skulle möjliggöra att fler aspekter om företagens CSR-arbete kan utforskas då, som 

tidigare nämnt, grönmålning kan vara problematiskt. 

Vidare i denna studie inkluderades en tidsdimension, där det undersöktes huruvida en 

fördröjd effekt på både CSP och CFP-måtten skulle påverka den beroende variabeln. Den 

fördröjda effekten uppgick till två år, men det skulle vara intressant om fler år skulle 

undersökas. Detta då Hart och Ahuja (1996) menar på att investeringar i CSR kommer ha 

en längre tidsfördröjning på lönsamhetsmåttet ROE. Framtida forskning skulle alltså 

gynnas av att inkludera en större tidspåverkan då ROE:s effekt på CSP kan bli undersökt 

mer grundligt. Vidare skulle det även vara intressant om framtida forskning undersökte 

förhållandena mellan CSP och CFP i en längre tidsperiod, exempelvis fem till tio år, för 

att se hur effekten dem emellan ter sig under ett långsiktigt perspektiv. 

Ett ytterligare förslag för framtida forskning är inkludera andra, eller fler, 

kontrollvariabler än de som denna studie behandlade. Exempelvis inkluderade denna 

studie bara en variabel som behandlade immateriella tillgångar (FoU) och 

rekommendationer till framtida forskning är att inkludera fler liknande variabler, då 

Surroca et al. (2010) menar på att förhållandet mellan CSP och CFP förmedlas via 

immateriella tillgångar. Det skulle därmed vara intressant att undersöka om detta även 

gäller i en svensk företagsmiljö. En ytterligare aspekt som ej inkluderats i denna studie 

och som skulle kunna bidra till en högre förståelse av resultatet skulle vara att inkludera 

en mer detaljerad industrispecifikation än den dummyvariabel av tillverkande och icke-

tillverkande företag som behandlades i denna studie. Detta skulle kunna möjliggöra en 

sortering av de företag som är utsatta för högre externa krav från exempelvis hårdare 

miljölagar, men även se ifall industrin typiskt sett har ett högt hållbarhetsarbete än andra 

industrier.  

Slutligen undersökte denna studie företag som är registrerade på large cap och mid cap 

på Nasdaq OMX Stockholm, och resultatet kan såldes bara generaliseras på dessa. Det 

skulle därmed vara intressant att även undersöka företag registrerade på small cap, eller 

också onoterade bolag. Vidare skulle framtida forskning kunna undersöka specifika 

industrier för att kunna utgöra om förhållandena mellan CSP och CFP är olika mellan 

olika branscher, också likt industrispecifikationen, är detta ett sätt att frånkomma 

problemet med svårigheten som uppstår när väldigt många olika typer av företag jämförs 
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med varandra. Sammanfattningsvis måste fler studier utföras på svenska företag. För att 

denna studie ska kunna bidra med kunskap krävs det att mer forskning inom det svenska 

området genomförs för att kunna skapa en bredare bild av förhållandena mellan CSP och 

CFP samt att göra den så säkerställd som möjligt. 
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8. SANNINGSKRITERIER 

För att påvisa studiens trovärdighet behandlar detta kapitel studiens validitet, 

replikerbarhet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 

De viktigaste kriterierna som bör uppfyllas i samhällsvetenskapliga studier är validitet, 

replikerbarhet, reliabilitet (Bryman, 2011, s. 49) samt generaliserbarhet (Johansson 

Lindfors, 1993, s.162) och studiens uppfyllande av dessa kriterier behandlas därmed 

nedan. 

8.1 VALIDITET 
En studie med god validitet benämner Lantz (2014, s. 42) vara en studie som har lyckats 

med att mäta vad som syftats till att mäta och innehåller därför inga systematiska fel, och 

vars resultat således reflekterar verkligheten. En låg validitet uppstår om fel gällande 

metodik eller planering av studien uppstår (Lantz, 2014, s. 43). Vidare menar Lantz 

(2014, s. 43) att systematiska fel, och därmed reliabilitetsbekymmer, kan uppstå om 

mätinstrument används som inte stödjer den satta problemformuleringen. Denna studie 

ämnade till att undersöka förhållandena mellan CSP och CFP-mått i företag registrerade 

på large och mid cap på Nasdaq OMX Stockholm. För att detta ska kunna genomföras 

var operationalisering av bägge aspekter nödvändig. Då det ej var möjligt att använda 

redan framställda hållbarhetsmått då studiens population ej omfattas av dessa skapades 

ett eget index. Detta sammanställdes genom att välja passande kriterier från två erkända 

mått, KLD och DJSI, vilka majoriteten av studier inom området har använt (Callan & 

Thomas, 2009; Cheung, 2011; Lopez et al., 2007; McWilliams & Siegel, 2000; Waddock 

& Graves, 1997). Då de flesta studier inom fältet använt de mått studien utgått från anses 

de vara en erkänd mätsticka på hållbarhet, och därmed ett verktyg som bidrar till validitet 

i studien. Informationen samlades sedan in via innehållsanalys vilket tidigare studier även 

använt som metod (Bowman & Haire, 1975). Denna studie utgår således från kriterier 

från allmänt vedertagna mått och studien mäter därmed vad den avser att mäta; CSP. 

Hållbarhet mäts på ett sanningsenligt sätt, och genom att kombinera KLD och DJSI 

utvanns det bästa av de två måtten. Aspekterna valdes med omsorg för att vara passande 

för det ekonomiska klimat svenska företag verkar i, vilket ökar studiens validitet 

ytterligare. Dock måste bör det nämnas att eftersom indexet skapades av oss författare 

genom innehållsanalysen finns en risk för en viss subjektivitet, då egna antagande om 

data och variablerna inte kan undvikas när kvalitativ information från rapporterna 

kvantifierades. 

Fortsättningsvis uppnådde även operationaliseringen av lönsamhet validitet. Studien 

syftade till att mäta lönsamhet utifrån en bred synvinkel där redovisningsbaserade 

lönsamhetsmått mäter företagets operationer och dess interna hälsa, och där 

marknadsbaserat lönsamhetsmått som mäter företagens marknadsavkastning användes. 

Majoriteten av studier gjorda inom området inkluderade redovisningsbaserade mått, och 

ROA och ROE vilka slutligen användes i studien var de vanligaste mått tidigare forskning 

använt (Barnett & Salomon, 2012; Choi & Jung, 2008; Saeidi et al., 2015; Waddock & 

Graves, 1997). Då dessa två redovisningsbaserade mått är välanvänd i tidigare forskning 

anses de vara bland det de bästa måtten att använda, och denna studie mäter därmed vad 

den avser att mäta; CFP. Aktieprisets avkastning (inklusive utdelning) som studien 

inkluderade som marknadsbaserat lönsamhetsmått är även ett användbart mått då det dels 

är den exakta lönsamheten en aktieägare erhåller via att äga en aktie och dels då det har 

använts i andra studier som marknadsbaserat lönsamhetsmått (McGuire et al., 1988; 

Seifert et al., 2003). Genom att använda ROE, ROA och aktieprisavkastning vidhåller 
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denna studie därmed validitet då den mäter vad den avser att mäta, samt att syftet uppfylls 

då en diversifierad bild av lönsamhet undersöks. Sammantaget kan det utgöras att denna 

studies metod tillför validitet då den mäter hållbarhet och lönsamhet via accepterade och 

populära mått. Studien mäter därmed vad den avser att mäta och resultatet återspeglar 

därmed verkligheten. 

8.2 REPLIKERBARHET 
Replikerbarhet i en studie innebär att studien ska vara möjligt för andra forskare att 

återskapa, och trots att sannolikheten för en total replikation ej är stor är det ändå ett krav 

som ställs i den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011, s. 49). En studie ökar chansen 

att bli replikerbar ifall forskaren i största möjliga mån i detalj redogjort för 

tillvägagångssättet, för ifall studier brister på transparens är det omöjligt för andra 

forskare att kunna skapa likartade studier (Bryman, 2011, s.49). I denna studie har ett 

hållbarhetsindex använts för att bedöma företags nivå av hållbarhetsarbete och skapandet 

av detta index har medfört en tolkande aspekt då utgångspunkten i indexet varit företags 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. I avsikt att öka replikerbarhet i 

hållbarhetsindexet och följaktligen denna studie har en detaljerad framställning av indexet 

redogjorts, där konkreta exempel ges samt bedömningen av exemplet förklaras i ordalag. 

Vidare har lönsamhetsmåtten samt kontrollvariablerna inhämtats från Eikon Datastream, 

vilket bland annat finns tillgänglig via Umeå universitet. Studien har således vid 

operationaliseringen av CSP samt CFP genomgående visat på transparens samt utvunnit 

data från källor som är tillgängliga för andra forskare, och studien har därmed stor 

replikerbarhet. Vidare beskrevs det övergripande tillvägagångssättet utförligt i kapitlet 

Praktisk metod, där urvalet av företag behandlats men även datum för urvalet samt hur 

datamaterialet bearbetats. Slutligen har källhänvisning utförts genomgående i studien där 

hänvisningarna finns i sin helhet att läsa i referenslistan. Studiens metod visar således på 

genomgående transparens i samtliga aspekter, och det är därmed tämligen utan större 

bekymmer som forskare kan utgå från denna studie för att skapa egna liknande studier. 

8.3 RELIABILITET 
En studie med god reliabilitet kännetecknas av att resultaten ej uppkommit av ren slump 

eller endast av en tillfällighet, vilket betyder att en studie med god reliabilitet ger till följd 

ett liknande utfall om denna återupprepades (Bryman, 2011, s. 49; Johansson Lindfors, 

1993, s. 110). Ejvegård (2009, s. 77) hävdar att en studies reliabilitet kan öka om 

tillförlitliga mätinstrument använts och enligt Lantz (2014, s. 40) kan en icke reliabel 

studie bidra till resultat som ej är sanna eller trovärdiga. För att denna studie ska erhålla 

en högre grad av reliabilitet har erkända mått använts för studiens index, där i Appendix 

A hittas utförlig beskrivning över hur CSP-måttet har sammanställts, vilket ökar 

möjligheten för andra att återskapa denna studie och därmed erhålla ett liknande resultat. 

I de flesta studier kan det finnas en risk att den mänskliga faktorn påverkar utfallet, 

exempelvis att det kan ha skett oavsiktliga fel vid inmatningen av datan. Detta har 

beaktats och för att minska denna risk har inmatningen av data skett under stor 

noggrannhet och för att minska risken ytterligare har vi författare gemensamt fört in data. 

Vidare användes Eikon Datastream för att erhålla finansiella tal. Denna databas 

tillhandahåller sekundärdata och beräkningarna i databasen antas ha beräknas på ett 

konsekvent sätt vilken gör att de erhållna siffrorna är reliabla. Stickprov genomfördes 

också på företag för att kontrollera att nyckeltalen var korrekt uträknade samt att summor 

avseende FoU och totala tillgångar överensstämde mellan årsredovisningar och de värden 

Eikon Datastream uppgav. Vid genomförandet av stickprovet återfanns inga skillnader. 
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Johansson Lindfors (1993, s. 111) påpekar att forskare kan återupprepa sin undersökning 

vid ett flertal tillfällen för att kontrollera att utfallet blir approximativt det samma och 

därmed öka studiens reliabilitet. Sådana reliabilitetstester kan å andra sidan kräva mycket 

resurser (Johansson Lindfors, 1993, s. 111) och ett sådant test hade ökat studiens 

reliabilitet, men då tiden var knapp kunde det ej genomföras. Istället lades stor vikt vid 

grundarbetet med sammanställandet av indexet och stor noggrannhet vid läsningen av 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Ett gott förarbete benämner Johansson 

Lindfors (1993, s. 110) som något som kan öka reliabiliteten allra mest. 

Sammanfattningsvis uppvisar denna studie en god reliabilitet då förarbete skett med stor 

noggrannhet och därför bör användandet av hållbarhetsindexet, det finansiella data från 

Eikon Datastream samt alla variabler och företag vid genomförandet av en liknande studie 

uppge samma resultat som denna.     

8.4 GENERALISERBARHET 
Generalisering innebär enligt Bryman och Bell (2011, s. 163) att en studies resultat kan 

appliceras på en hel population, även fast denna i sin helhet inte behandlades i studien. 

Det behandlar således hur representativt urvalet är från sin population (Bryman & Bell, 

2011, s. 164). Patel och Davidson (2011, s. 56) menar att problematiken med 

generaliserbarhet uppstår vanligtvis vid enkätundersökningar och huruvida slutsatser från 

en population kan dras från dessa. Då denna studie utgår från data från innehållsanalyser 

som, vilket som behandlats tidigare, medför validitet och reliabilitet är det inte metoden 

som kan skapa generaliserbara bekymmer, utan själva urvalet. Enligt Saunders et al. 

(2012, s. 291) finns det risk för partiskhet när forskare själva väljer samplet. Detta har 

eliminerats i sådan stor utsträckning som möjligt via sannolikhetsurvalet som 

genomfördes, vilket Bryman och Bell (2015, s. 188) anger som ett bra alternativ som tar 

bort partiskhet och som även Johansson Lindfors (1993, s. 92) benämner som ett 

användbart verktyg som garanterar generaliserbarhet. Antal företag i urvalet selekterades 

sedan i ett systematiskt urval. Urvalet gjordes därmed inte enligt preferenser av oss 

författare, utan företagen i samplet valdes ut av slumpen. Frågan uppstår hellre om 

samplet är tillräckligt stort för att kunna generaliseras. 50 % av företagen registrerade på 

large och mid cap utvaldes då ett större urval ej skulle vara möjligt då antal observationer 

över tre år skulle bli för tidskonsumerande. Ett urval på hälften av populationen anses 

dessutom vara tillräckligt stort för att generalisera på. Populationen är stora och 

medelstora företag registrerade på Nasdaq OMX Stockholm, och studiens resultat kan 

därmed bara generaliseras på dessa företag. Detta i enlighet med Bryman och Bell (2011, 

s. 165) som förklarar generalisering som möjligt att genomföra, men som forskare måste 

behandla med försiktighet då tolkningar utöver den valda populationen ej kan göras. 

Företag med mindre storlek, ej börsnoterade företag eller företag registrerade på 

utländska börser kan därmed denna studies resultat ej appliceras på. Tack vare studiens 

urvalsmetod och storleken på samplet kan alltså resultatet generaliseras till svenska stora 

och medelstora företag, men försiktighet måste beaktas då den statistiska metoden kan ha 

tillfört bekymmer. Parametriska tester genomfördes på data som i vissa fall inte var 

normalfördelat, vilket kan ha påverkat resultatet till ett okänt utfall och därmed också ha 

påverkat generaliserbarheten. Detta är dock en genomförbar metod vid urval innehållande 

mer än 30 observationer (Pallant, 2001, s. 172) men det är en imperfektion i studien som 

har tagits till hänsyn då analyser har genomförts. 
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APPENDIX A - UTFORMNING AV CSP INDEX. 

 

E Ekonomiskt 

ansvarstagande 

DJSI KLD Frågor 

 Styrkor    

E1 Uppförandekod, compliance 

och mutor 

0-2 poäng 
 

 Har företaget en uttalad 

uppförandekod? Har de en policy 

angående compliance och mutor? 

E2 Bolagsstyrning och 

kompensation 

0-2 poäng 
  

Har företaget en passande 

kompensation för dess VD och andra 

direktörer? 

E3 Bolagsstyrning och 

transparens 

0-2 poäng 
  

Har företaget i sina rapporter visat på 

transparens gällande sociala- och 

miljömässiga prestandamått? 

E4 Marknadsmöjligheter 

0-2 poäng 
 

 Har företaget goda 

marknadsmöjligheter? 

E5 Forskning och utveckling 

0-2 poäng 
  

Kan företaget anses som stora aktörer 

på marknaden gällande forskning och 

utveckling – speciellt skapande av 

innovativa produkter? 

E6 Produktkvalitet 

0-2 poäng 

 

 

Använder företaget kvalitetsprogram 

för att säkra kvaliteten på dess 

produkter/tjänster? 

E7 Övriga styrkor avseende 

bolagsstyrning eller produkter 

0-2 poäng 

 

 

Har företaget någon annan styrka 

avseende deras bolagsstyrning eller 

deras produkter/tjänster som ej har 

behandlats av tidigare frågor? 

 Svagheter    

E8 Produktsäkerhet 

0- (-2) poäng 

 

 

Har företaget nyligen betalat böter eller 

har de varit med i kontroverser 

avseende deras produkter eller tjänster? 

E9 Tvivelaktiga affärer 

0- (-2) poäng 

 

 

Har företaget varit involverad i andra 

kontraktstvister, 

marknadsföringstvister eller brutit mot 

den fria konkurrensen? 

E10 Övriga svagheter gällande 

bolagsstyrning och produkter 

0- (-2) poäng 

 

 

Har företaget någon annan svaghet 

avseende deras bolagsstyrning eller 

deras produkter/tjänster som ej 

behandlats av tidigare frågor? 
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M Miljömässigt 

ansvarstagande 

DJSI KLD Frågor 

  

Styrkor 

   

M1 Miljövänliga produkter 

0-2 poäng 
  

Erbjuder företaget miljövänliga 

produkter eller miljövänlig service som 

frambringar vinst? 

M2 Miljövänlig produktion 

0-2 poäng 
  

Använder företaget miljövänliga 

processer när de producerar sina 

produkter/tjänster? 

M3 Ekologiskt fotavtryck 

0-2 poäng 
  

Tar företaget åtgärder för att minska 

deras påverkan på klimatförändringar? 

M4 Miljöpolicy 

0-2 poäng 
 

 Har företaget en uttalad miljöpolicy? 

M5 Managementsystem 

0-1 poäng 

 

 

Har företaget en arbetsgrupp inom 

miljömässigt ansvarstagande? 

M6 Transparens av 

miljöredovisning 

0-2 poäng 
 

 Är företaget transparent angående deras 

miljöredovisning? 

M7 Övriga styrkor avseende 

miljömässigt ansvarstagande 

0-2 poäng 

 

 

 

Har företaget någon annan styrka 

avseende deras miljömässiga 

ansvarstagande om ej har behandlats av 

tidigare frågor? 

 Svagheter    

M8 Klimatförändring 

0- (-2) poäng 

 

 

Utvinns företagets vinst från försäljning 

av olja eller kol; eller indirekt genom 

förbränning av kol och olja? 

M9 Problem med miljölagar  

0- (-2) poäng 

 

 

Har företaget nyligen betalat böter 

avseende miljöförstöring? 

M10 Höga utsläpp 

0- (-2) poäng 

 

 

Överstiger företagets utsläpp tillåten 

nivå? 

M11 Övriga svagheter avseende 

miljömässigt ansvarstagande 

0- (-2) poäng 

 

 

Har företaget någon annan svaghet 

avseende deras miljöpåverkan som ej 

behandlats av tidigare frågor?  

 



102 

 

 

 

S Socialt ansvarstagande DJSI KLD Frågor 

  

Styrkor 

   

S1 Välgörenhet och filantropi 

0-2 poäng 
  

Har företaget skänkt pengar till 

välgörenhet eller varit filantropisk på 

annat sätt? 

S2 Utveckling av humankapital 

0-2 poäng 
  

Investerar företaget i dess anställda? 

S3 Kostnadsallokering för socialt 

arbete 

0-1 poäng 
 

 Har företaget i sina rapporter varit 

transparens gällande sociala kostnader? 

S4 Mångfald och jämställdhet 

0-2 poäng 

 

 

Visar företaget på mångfald i de högst 

uppsatta positionerna? 

S5 Sociala standarder 

0-1 poäng 
 

 Har företaget en uttalad kontroll för 

deras leverantörers anställdas 

livslevnadsvillkor? 

S6 Pensionsförmåner 

0-2 poäng 

 

 

Har företaget ett utarbetat 

pensionssystem som de erbjuder de 

anställda? 

S7 Övriga styrkor avseende 

socialt ansvarstagande 

0-2 poäng 

 

 

Har företaget någon annan styrka 

avseende deras sociala ansvarstagande 

om ej har behandlats av tidigare frågor? 

 Svagheter    

S8 Fackföreningar 

0- (-2) poäng 

 

 

Har företaget försummat fackföreningar 

som de samarbetar med? 

S9 Mångfald och jämställdhet 

0- (-2) poäng 

 

 

Har företaget ingen som helst mångfald 

i de högst uppsatta positionerna? 

S10 Skattekonflikter 

0- (-2) poäng 

 

 

Har företaget nyligen varit med i en 

skattekonflikt? 

S11 Övriga svagheter avseende 

socialt ansvarstagande 

0- (-2) poäng 

 

 

Har företaget någon annan svaghet 

avseende deras sociala ansvarstagande 

som ej behandlats av tidigare frågor?  
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 Kontroversiella ämnen DJSI KLD Frågor 

SP Spel    

SP1 Licensiering 

0-(-1) poäng 

 

 

Licensierar företaget sitt namn eller 

märke till spel-produkter? 

SP2 Manufakturerar 

0-(-1) poäng 

 

 

Producerar företaget produkter till spel, 

ex. spelmaskiner, rouletthjul? 

SP3 Ägare 

0-(-1) poäng 

 

 

Är företaget ägare av spelföretag ex 

kasino, kapplöpningsbana eller andra 

etablissemang innehållande betting? 

SP4 Support 

0-(-1) poäng 

 

 

Har företaget support till spelföretag, 

ex. credit lines, konsultering etc.? 

SP5 Ägande av spelföretag 

0-(-1) poäng 

 

 

Ägs företaget till mer än 50 % av ett 

spelföretag? 

T Tobak    

T1 Licensiering 

0-(-1) poäng 

 

 

Licensierar företaget sitt företagsnamn 

till tobaksprodukter? 

T2 Manufakturerar 

0-(-1) poäng 

 

 

Producerar företaget tobaksprodukter, 

cigaretter, cigarrer, piptobak och/eller 

andra icke-rökande tobaksprodukter? 

T3 Manufakturering av varor 

nödvändiga för 

tobaksproduktion 

0-(-1) poäng 

 

 

Producerar företaget produkter som är 

nödvändiga för tobak, ex. tobak? 

T4 Återförsäljare 

0-(-1) poäng 

 

 

Erhåller företaget 15 % eller mer av de 

totala intäkterna som återförsäljare av 

tobak? 

T5 Ägs av tobaksföretag 

0-(-1) poäng 

 

 

Ägs företaget till 50 % eller mer av ett 

tobaksföretag?  
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 Kontroversiella ämnen DJSI KLD Frågor 

V Vapen    

V1 Manufaktuerar 

0-(-1) poäng 

 

 

Producerar företaget vapen, pistoler, 

revolvrar, gevär etc? 

V2 Återförsäljare 

0-(-1) poäng 

 

 

Erhåller företaget mer än 15 % av de 

totala intäkterna genom återförsäljning 

av vapen? 

V3 Ägande av ett vapenföretag 

0-(-1) poäng 

 

 

Har företaget ett ägande som överstiger 

50 % i ett vapenföretag? 

V4 Företag som ägs av 

vapenföretag 

0-(-1) poäng 

 

 

Äger företaget mer än 20 % av ett annat 

företag som tillverkar vapen? 

MÄ Militär    

MÄ1 Manufakturerar vapen eller 

vapensystem 

0-(-1) poäng 

 

 

Erhåller företaget mer än 2 % av 

intäkten genom försäljning av 

konventionella vapen eller 

vapensystem? 

MÄ2 Manufakturerar delar till 

vapen eller vapensystem 

0-(-1) poäng 

 

 

Erhåller företaget mer än 2 % av 

intäkten genom att sälja anpassade delar 

till vapen eller vapensystem? 

MÄ3 Ägande av militärt företag 

0-(-1) poäng 

 

 

Äger företaget mer än 20 % av ett annat 

företag som är involverad i militären? 

MÄ4 Ägt av ett militärföretag 

0-(-1) poäng 

 

 

Ägs företaget till mer än 50 % av ett 

företag som är involverad i militären? 
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 Kontroversiella ämnen DJSI KLD Frågor 

K Kärnkraft    

K1 Byggnation och design av 

kärnkraftverk 

0-(-1) poäng 

 

 

Har företaget designat eller byggt 

kärnkraftverk? 

K2 Kärnkraftsbränsle och viktiga 

delar för kärnkraftverken 

0-(-1) poäng 

 

 

Bidrar företaget med kärnkraftsbränsle 

(ex uran) och viktiga delar (ex system 

för nedkylning, förvaring för 

radioaktiva ämnen) som används för 

kärnkraftverk och dess reaktorer?   

K3 Kärnkraftstransport 

0-(-1) poäng 

 

 

Är företaget involverad i transporten 

av kärnkraftsmaterial och underhåll av 

kärnkraftverket? 

K4 Ägande av kärnkraftverk 

0-(-1) poäng 

 

 

Har företaget ägande intresse eller 

arbetar med kärnkraftverk? 

K5 Ägs av kärnkraftverk 

0-(-1) poäng 

 

 

Ägs företaget av ett kärnkraftverk till 

mer än 50 %? 

A Alkohol    

A1 Licensiering 

0-(-1) poäng 

 

 

Licensierar företaget sitt namn eller 

produktnamn till alkoholprodukter? 

A2 Manufakturerar 

0-(-1) poäng 

 

 

Har företaget tillverkning av 

alkoholhaltiga drycker såsom öl, sprit 

eller vin? 

A3 Ägs av ett alkoholföretag 

0-(-1) poäng 

 

 

Ägs företaget av ett alkoholföretag till 

mer än 50 %? 

A4 Ägande av alkoholföretag 

0-(-1) poäng 

 

 

Äger företaget mer än 20 % av ett 

annat företag som är involverad i 

militären? 
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APPENDIX B – EXEMPEL PÅ BEDÖMNING 

Ekonomiskt ansvarstagande 

 

E1               
Kriterier 

Här har företaget fått ett (1) poäng om det har en uttalad uppförandekod som de följer. 

För två (2) poäng krävs att koden behandlar både compliance samt mutor. 

Exempel 

”De interna policydokument som rör affärsetik, sociala och miljömässiga frågor 

sammanfattas i Atlas Copcos affärskod (Atlas Copco, ÅR, 2013, s. 11). Affärskoden 

uttrycker tydligt Atlas Copcos nolltolerans mot korruption (Atlas Copco, ÅR, 2013, s.50) 

Koncernen har en process där medarbetare och andra intressenter kan rapportera 

beteenden eller handlingar som innebär en möjlig överträdelse av lagar eller Gruppens 

riktlinjer inklusive överträdelser mot riktlinjer och policyer gällande redovisning och 

finansiell rapportering. Detta inkluderar även upplevda fall av kränkningar av mänskliga 

rättigheter, diskriminering eller korruption.” (Atlas Copco, ÅR 2013, s. 65). 

Bedömning 

Företaget uppvisar en uppförandekod och då den behandlar både compliance och mutor 

(via korruption) tillges därmed 2 poäng. 

 

E2 
Kriterier 

För att få ett (1) poäng ska antingen företagets VD ha en total ersättning lägre än SEK 4 

115 000 per år eller utomstående direktörer ska ha en total ersättning lägre än SEK 246 

900 per år. För två (2) poäng ska både VD och utomstående direktörer ha lägre total 

ersättning än det som angivits ovan. 

Exempel 

Inget företag som bedömdes fick poäng. 

 

E3 
Kriterier 

Här har kvantitativa mått på företagens miljömässiga och sociala aspekter bedömts. För 

ett (1) poäng ska företaget redovisa siffror på antingen miljömässiga- eller sociala 

aspekter och för två (2) poäng ska bägge aspekter redovisas. 

Exempel 

BillerudKorsnäs har i sin hållbarhetsredovisning visat statistik angående till exempel 

produktion, materialanvändning, transportutsläpp, värmeförbrukning, utsläpp av 

växthusgaser, anställda, sjukfrånvaro samt arbetsolyckor. (Se BillerudKorsnäs 

hållbarhetsredovisning, 2013, s. 35-36). 

Bedömning 

Företaget visar kvantitativa mått av både miljö- och sociala prestandamått och tillges 

därmed 2 poäng. 

 

E4 
Kriterier 

Företagets marknad analyseras sett till antal potentiella möjligheter, potentiell vinst 

och/eller potentiell marknad. Ett (1) poäng ges om företaget visar på relativt goda 

möjligheter och två (2) poäng ges om marknadsmöjligheterna bedöms vara väldigt goda. 

Exempel 
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”Marknaden tar nu fart. Efter Apples introduktion av fingeravtryckssensor i sina 

smartphones och tablets har övriga smartphoneaktörer svarat genom att erbjuda produkter 

med motsvarande funktioner och erbjudande (Fingerprint Cards ÅR, 2014, s. 4). 

Smartphonemarknaden är den enskilt största marknaden för FPC. Antalet producerade 

smartphones för år 2015 beräknas ligga runt 1,2 miljarder enheter […] Deloitte 

konstaterar också att omsättningshastigheten i smartphone väntas kraftigt överstiga de 

andra apparaterna. Konsumenterna anses ha en betydligt högre vilja att uppgradera sin 

smartphone. […] För närvarande dominerar pinkoder och/ eller lösenord, främst för att 

låsa upp en smartphone men det biometriska fingeravtrycket vinner mark. En typisk 

användare låser upp telefonen 150 gånger per dag enligt Huawei. En fingeravtryckssensor 

gör det säkrare och bekvämare.” (Fingerprint Cards ÅR, 2014, s. 8). 

Bedömning 

Företaget bedöms ha väldigt goda marknadsmöjligheter då marknaden för mobiltelefoni 

är väldigt stor och fingeravtryckssensorer (vilket företaget producerar) är efterfrågad men 

är bara i startfasen. Företaget tilldelas därför 2 poäng. 

 

E5 
Kriterier 

Här behandlas företagens framtida värdeerbjudande. Ett (1) poäng ges till företag som 

visar på många antal produkter som lanserats under räkenskapsåret, alternativt om 

företaget har i stor utsträckning behandlat tidigare och pågående innovationer i 

rapporterna. För två (2) poäng krävs dessutom att företaget visar satsningar på framtida 

innovationer. 

Exempel 

“In 2013 we introduced a number of new products that will further improve comfort 

quality In Recreational vehicles, on boats or in commercial & passenger vehicle (Dometic 

Group Annual Report, 2013, s. 38) Approximately 100 new products will be launched in 

2014, which is considerably more than in previous years. We prioritize products and 

innovation.” (Dometic Group Annual Report, 2013, s. 35) 

Bedömning 

Då företaget redovisat för innovationer innehavande år samt lanserar 100 nya produkter 

nästkommande år visar företaget på innovation i nutid men även i framtiden. Företaget 

tilldelas därmed 2 poäng. 

 

E6 
Kriterier 

Denna aspekt behandlar också företagens värdeerbjudande men också deras kvalité. För 

ett (1) poäng ska företaget påvisa ett uttalat test på deras produkters/tjänsters kvalitet och 

för två (2) poäng ska dessutom produkten/tjänsten testas i flera stadier, eller så ska 

företaget utförligt beskriva testets utformning. 

Exempel 

”Axis produkter genomgår noggranna sluttester innan de når marknaden för att säkerställa 

kravuppfyllelse. Produktdesignen verifieras i laboratorier med hjälp av tester av tredje 

part för att säkerställa att dessa stämmer överens med relevanta internationella standarder 

för varje specifik produkt. En kvalitetsfunktion verifierar att mjukvaran uppfyller de krav 

Axis ställer på produkten. Även produkternas konstruktion testas. Axis kräver att 

komponentleverantörerna ska vara ISO 9001-certifierade. Tillverkningen sker efter väl 

utvecklade produktionsinstruktioner som kompletteras med kvalitetskontroller genom 

Axis produktionstestsystem, i såväl tillverkning som i slutmontering.” (Axis 

årsredovisning, 2014, s.36) 
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Bedömning 

Företaget har ett uttalat test på deras produkt, produkten testas i flera steg samt har 

företaget väl påvisat hur testet utförs. Företaget tilldelas därmed 2 poäng. 

 

E7 
Kriterier 

För ett (1) poäng ska företaget visa på en tydlig styrka och för två (2) poäng ska företaget 

påvisa två stycken väldefinierade styrkor som de har avseende deras bolagsstyrning eller 

produkter/tjänster. Dessa ska ej vara behandlade av andra frågor rörande ämnet. 

Exempel 

”Enligt den årliga kundundersökningen Fastighetsbarometern har Hufvudstaden 

branschens nöjdaste kontorshyresgäster. Därmed har bolaget kommit på första plats fyra 

gånger under de senaste fem åren. Studien ger svar på hur hyresgästen upplever lokalerna 

och servicen från fastighetsägaren, hur nöjd hyresgästen är samt kundlojalitet.” 

(Hufvudstaden årsredovisning 2012, s. 24) 

Bedömning 

Den oberoende kundundersökningen visar på att företagets kunder är nöjd med företagets 

produkt. Detta påvisar en styrka i företagets produkt som inte har behandlats i tidiga 

frågor avseende ekonomiskt ansvarstagande och företaget tilldelas därmed 1 poäng. 

 

E8 
Kriterier 

För minus ett (-1) poäng ska företaget ha betalat betydande böter, alternativt varit med i 

konflikter angående deras produkt eller tjänst. För minus två (-2) poäng ska företaget ha 

varit delaktig i mer än två konflikter, alternativt att en konflikt är av stor magnitud eller 

att beloppet som betalats är stort i sammanhanget. 

Exempel 

“In the context of magazine paper sales in the USA in 2002 and 2003, Stora Enso Oyj 

(SEO) and Stora Enso North America (SENA) were sued in a number of class action (and 

other civil) lawsuits filed in the USA by various magazine paper purchasers that claimed 

damages for alleged antitrust violations. […] Stora Enso has paid into escrow USD 8 

million (EUR 6 million) to cover the cost of settling those claims, which cost has been 

recorded in the third quarter 2013 accounts.” (Stora enso, årsredovisning(financial report) 

2013, s. 34) 

Bedömning 

Företaget har varit med i en konflikt och har förlikat på en inte för betydande summa. 

Företaget tilldelas därmed -1 poäng. 

 

E9 
Kriterier 

För minus ett (-1) poäng ska företaget ha varit med i en kontrovers rörande till exempel 

kontrakt, marknadsföring eller ska företaget ha brutit mot den fria konkurrensen. För 

minus två (-2) poäng ska företaget ha varit med i mer än två fall rörande de ovanstående 

kontroverserna, eller ska en kontrovers vara av stor magnitud. 

Exempel 

”I kölvattnet av den finländska asfaltkartellen, vilken pågick 1994–2002, som slutligen 

avgjordes i domstol och reglerades 2009 vad gäller konkurrensskadeavgifter, har NCC 

och andra byggbolag mottagit skadeståndskrav från ett antal kommuner och vägverket i 

Finland. […] Helsingfors tingsrätt har i november 2013 meddelat dom i ett antal av de 

skadeståndsmål som pågår vid domstolen. NCC Roads finländska bolag ålades att erlägga 
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cirka 1 MEUR inklusive ränta och processkostnader.” (Ncc, årsredovisning 2013, s. 

45)                       

Bedömning 

Företaget har brutit mot den fria konkurrensen i 8 år, har betalat skadestånd till många 

olika parter. Rättsliga processer pågår fortfarande och året årsredovisningen skrevs hade 

skadestånd betalats avseende denna kontrovers. Sett till antal år kartellen föregick och 

effekterna av den vilka påverkar företag flera år senare, bedöms kontroversen ha stor 

magnitud och företaget tilldelas därmed -2. 

E10 
Kriterier 

För minus ett (-1) poäng ska företaget visa på en tydlig svaghet inom ekonomiskt 

ansvarstagande och för minus två (-2) poäng ska denna svaghet vara av stor magnitud 

alternativt att det finns två eller fler ekonomiska svagheter. Dessa ska ej ha behandlats av 

andra svagheter rörande ekonomiska ansvarstagande. 

Kommentar 

Inget företag fick poäng på denna fråga. 

 

Miljömässigt ansvarstagande 

 

M1 
Kriterier 

För ett (1) poäng ska företaget kunna visa på minst en miljövänlig produkt/tjänst som de 

erbjuder sina kunder och för två (2) poäng ska en klar majoritet av företagets 

produkter/service vara miljövänliga. 

Exempel 

”H&M vill uppmuntra till medvetna val och skapar under etiketten ”H&M Conscious” 

specialkollektioner i miljösmartare material som värderingar som vilar på en 

grundläggande respekt för individen.” (H&M årsredovisning 2012, s. 30-31). 

Bedömning 

Företaget tillverkar flertalet klädplagg i den miljövänliga kollektionen, men en klar 

majoritet av deras produktion kan ej klassas som miljövänlig. Företaget tilldelas därmed 

1p. 

 

M2 
Kriterier 

För ett (1) poäng krävs att företaget kan visa på minst två miljövänliga processer rörande 

deras produktion och för två (2) poäng ska företaget visa på utarbetade miljövänliga 

processer som är väl integrerade i produktionen. 

Exempel 

”Pappers- och massatillverkning kräver stora mängder energi och vatten. Koncernen har 

sedan länge vidtagit åtgärder för att minska behovet av externt tillförd energi såsom att 

tillvarata spillvattenvärme, förbränna restprodukter och använda mottrycksturbiner för 

elproduktion.” (Munksjö årsredovisning 2014, s. 26) 

Bedömning 

Företaget visar på mer än två miljövänliga produktionsprocesser, men utförligare 

information krävs för att avgöra hur väl integrerade dessa processer är, och används, sett 

till hela produktionen. Företaget tilldelas därmed 1 poäng. 
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M3 
Kriterier 

För ett (1) poäng krävs att företaget kan visa på minst en åtgärd de tar för att minska deras 

påverkan på klimatförändringar. För två (2) poäng krävs att företaget minst har fem 

sådana åtgärder. Alternativt kan 2-4 åtgärder också ge 2 poäng om dessa tillämpas till 100 

% av företaget och deras effekt på företagens ekologiska fotavtryck minskas drastiskt. 

Exempel 

”I Sverige har Byggmax ett brett samarbete med Ragn-Sells för att energi- och 

materialåtervinna så mycket av butikernas avfall som möjligt. Målet är att minimera 

deponiavfall och nå nollnivå på blandat avfall. (…)Byggmax samarbetar med ett tryckeri 

som är certifierat med Svanen, ISO 14001, EMAS och FSC. Detta innebär bland annat 

att de minimerar användning av hälsofarliga kemikalier i tryckfärg och papper samt att 

de strävar efter att främja ett socialt och ekonomisk hållbart skogsbruk. (…)Truckparken 

byts successivt ut och samtliga nya truckar som köps in är miljöklass III enligt 

Europaparlamentets direktiv 97/68/EG samt el-/dieselhybrider. Möjligheten att övergå till 

biodiesel har utretts men Byggmax köper för små volymer diesel för att en övergång ska 

vara försörjningsmässigt försvarbar i dagsläget.” (Byggmax, årsredovisning 2012, s. 25-

26)                                                       

Bedömning 

Företaget minskar sitt ekologiska fotavtryck inom tre aspekter. Dessa gäller för en stor 

del av företagens företagaden, men de tillämpas ej fullt ut. Företaget tilldelas därmed 1 

poäng. 

 

M4 
Kriterier 

För ett (1) poäng ska företaget visa en uttalad miljöpolicy och för två (2) poäng ska 

policyn vara väldefinierad och ha ett tydligt upplägg. 

Exempel 

”Miljöpolicy 

Vitrolifes vision är att förverkliga drömmen om att bli förälder. För att uppnå det 

utvecklar, tillverkar och marknadsför vi produkter och system inom området assisterad 

befruktning (ART). Med anledning av det strävar vi efter att förbättra vår miljöprestanda 

genom att förbinda oss till följande: 

• Ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp 

• Följa legala och andra relevanta krav 

• Minimera miljöpåverkan av energiförbrukning och transporter 

• Kommunicera vår miljöpolicy till anställda, leverantörer, distributörer och till 

allmänheten.” 

(Vitrolife årsredovisning, 2014, s. 19) 

Bedömning 

Företaget har en uttalad miljöpolicy som är tydligt upplagd med väldefinierade uppsatta 

mål. Företaget tilldelas därmed 2 poäng. 

 

M5 
Kriterier 

Denna fråga ger antingen ett (1) eller noll (0) poäng. Företagen tilldelas 0 poäng om de 

ej har en arbetsgrupp ansvariga för miljöfrågor och 1 poäng om de har en arbetsgrupp 

inom området. 

Exempel 
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”Högsta ansvaret för Fabeges miljöpolicy ligger hos verkställande direktören och 

koncernledningen. Den operativa verksamheten stöds av experter inom områdena miljö 

och energi. Miljö- och energiavdelningen fungerar som en resurs- och kompetensstab till 

bolagets avdelningar för Förvaltning, Projekt, Affärsutveckling och Kommunikation. 

Avdelningen leder och deltar i utbildningar och utredningar, driver kompetensutveckling 

och bidrar med energianpassningar i förvaltning och större projekt.” (Fabege 

årsredovisning 2012, s. 49) 

Bedömning 

Företaget har en arbetsgrupp inom miljömässigt ansvarstagande och tilldelas därmed 1 

poäng. 

 

M6 
Kriterier 

För ett (1) poäng ska antingen företaget ha en separat hållbarhetsredovisning alternativt 

att årsrapporten innehåller minst 3 sidor rörande miljömässigt ansvarstagande. För två (2) 

poäng krävs att företagets hållbarhetsrapport är större än 50 sidor, alternativt att 

hållbarhetsrapporten är av hög kvalitet angående företagets hållbarhetsarbete och att 

direkta exempel ges, eller att årsredovisningen har genomgående inkluderat miljöaspekter 

i alla kapitel. 

Exempel 

Peab har en separat hållbarhetsredovisning för 2014. Den är 31 sidor lång och är utförlig 

gällande miljö och konkreta exempel ges där hållbarhetsabetet sker och framtida mål 

ställs upp. 

Bedömning 

Företagets hållbarhetsrapport överstiger ej 50 sidor, men den är av hög kvalitet gällande 

transparens och hur hållbarhetsarbetet ter sig. Företaget tilldelas därmed 2 poäng. 

 

M7 
Kriterier 

För ett (1) poäng ska företaget visa på en tydlig styrka och för två (2) poäng ska företaget 

påvisa två stycken väldefinierade styrkor som de har avseende miljöaspekten. Dessa 

positiva aspekter om företagens miljömässiga ansvarstagande ska ej ha behandlats av 

andra frågor rörande företagens miljömässiga ansvarstagande. 

Exempel 

”Under 2014 upprättade Kinnevik en GRC-funktion som ingår i teamet som ansvarar för 

bolagets investeringsaktiviteter. Målet för GRC-teamet är att hjälpa portföljbolagen att 

bedöma och hantera GRC-risker samt bygga en stabil GRC-miljö med tydliga riktlinjer 

och rutiner för ansvarsfullt företagande (CR) för dessa bolag. GRC-teamet utvärderar 

befintliga riktlinjer och rutiner vad gäller GRC och CR hos portföljbolagen, och jämför 

dem med kraven från Kinnevik. Där glapp eller svagheter identifieras fattar Kinneviks 

GRC-team tillsammans med respektive bolagsledning beslut om åtgärdspunkter för att 

överbrygga dessa glapp och kompensera för svagheterna. GRC genomför uppföljningar 

för att säkerställa att portföljbolagen klarar de överenskomna standarderna.” 

(Kinnevik, årsredovisning, 2014, s. 20). 

Bedömning 

Företaget som ej har egen produktion/tjänster visar på miljömässigt ansvarstagande då de 

tillsatt en arbetsgrupp som ska hjälpa deras portföljbolag med ansvarsfullt företagande. 

Detta är en miljömässig styrka som ej har behandlats av andra frågor rörande miljömässigt 

ansvarstagande och företaget tilldelas därmed 1 poäng. 
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M8 
Kriterier 

För minus ett (-1) poäng ska en del av företagets vinst från försäljning/förbränning av kol 

och olja. För minus två (-2) poäng ska en klar majoritet av företagets vinst utgöras av 

försäljning/förbränning av kol och olja. 

Exempel 

“BlackPearl is engaged in the exploration for, and the acquisition, development and 

production of, oil and natural gas.” (Blackpearl, Annual information form 2013, s. 7) 

Bedömning 

En klar majoritet av företagets vinst utgörs av försäljning av olja och företaget tilldelas 

därmed -2 poäng. 

 

M9 
Kriterier 

För minus ett (-1) poäng ska företaget ha betalat böter avseende miljöförståelse från en 

företeelse och för minus två (-2) poäng ska företaget ha betalat böter avseende 

miljöförstörelse från två eller fler företeelser, alternativt att en företeelse av stor magnitud 

kan ge -2 poäng. 

Exempel 

“The Court ordered Stora Enso to remove the majority of the sludge, and returned the 

case to the Regional State Administrative Agency with an order to Stora Enso to deliver 

a new action plan by the end of 2014 for removal of the majority of the sludge from the 

basin at the Kemijärvi site. The Agency was also ordered to consider and evaluate the 

costs to Stora Enso against the environmental benefits achievable if the Agency later 

orders Stora Enso to remove the sludge. Stora Enso has now delivered its action plan and 

recorded a provision of EUR 5 million in the accounts. Following this the case will no 

longer be reported as a contingent liability.” (Stora Enso, Financial report 2014, s. 115. 

Bedömning 

Företaget har betalat böter avseende en miljöförstörande företeelse. Summan är inte av 

betydande art och företaget tilldelas därmed -1 poäng.  

 

M10 
Kriterier 

För minus ett (-1) poäng ska företaget ha utsläpp som överstiger tillåten nivå rörande en 

enhet och för minus två (-2) ska dessa utsläpp röra två enheter eller flera. 

Kommentar 

Inget företag fick poäng på denna fråga. 

 

M11 
Kriterier 

För minus ett (-1) poäng ska företaget visa på en tydlig svaghet inom miljömässigt 

ansvarstagande och för minus två (-2) poäng ska denna svaghet vara av stor magnitud 

alternativt att det finns två eller fler miljömässiga svagheter. Dessa ska ej ha behandlats 

av andra svagheter rörande ekonomiska ansvarstagande. 

Exempel 

“Adjacent to a leased property in Gislaved, Sweden, there are signs of historical soil 

contamination from petroleum hydrocarbons. Another property in Gislaved, owned by 

Gislaved Gummi, was examined during the year with respect to contaminations according 

to the Method for Inventories of Contaminated Sites in Sweden. The property was 



113 

 

classified as Risk Class 2 and the assessment was based on the previous presence of the 

solvent trichloroethyene in the facility.” (HEXPOL hållbarhetsredovisning, 2014, s. 20) 

Bedömning 

Företaget har på grund av deras verksamhet förorenat jorden vid två platser samt att en 

egendom har blivit klassad som riskklass 2. Företaget visar därmed på två svagheter varav 

en bedöms som stor och företaget tilldelas således -2 poäng. 

 

Socialt ansvarstagande 

 

S1 
Kriterier 

För ett (1) poäng ska företaget ha skänkt pengar till eller varit delaktig i mellan 1-10 

välgörenhets- eller icke-vinstdrivande organisationer och för två (2) poäng ska företaget 

visa på magnituden och nyttan av det sociala ansvarstagande som genomförts, alternativt 

att arbetet som genomförts ska omfatta mer än 10 stycken organisationer. 

Exempel 

”2013 etablerade vi oss i Indien där vi har lanserat våra varumärken Libero, Tempo och 

Tork. Under 2014 har vi framgångsrikt stärkt vår närvaro på denna tillväxtmarknad som 

har stor potential. I Indien har SCA lanserat sin största informations och 

utbildningssatsning någonsin. Under 2014 försåg SCA 2 300 läkare, 5 000 sjukhus och 

kliniker och 1,2 miljoner mammor och spädbarn med föräldrainformation samt 

kommunicerade vikten av god handhygien till fler än åtta miljoner människor.” (SCA, 

årsredovisning 2014, s.2) 

”Under 2014 delade vi till exempel ut 120 000 hygienkit till hemlösa i samarbete med 

Röda Korset och hygienprodukter till invånarna i Balkan när de drabbades av förödande 

översvämningar.” (SCA, årsredovisning 2014, s. 3) 

Bedömning 

Företaget medverkar i mindre än 10 välgörenhetsaktiviteter men visar på en stor magnitud 

av deras sociala arbete när det hjälper en stor andel mammor och spädbarn samt hemlösa. 

Företaget tilldelas därmed 2 poäng. 

 

S2 
Kriterier 

För ett (1) poäng ska företaget satsa på sina medarbetare via 1-3 aspekter, till exempel 

utbildningar, friskvårds- och andra förmåner. För två (2) poäng ska företaget investera i 

sina medarbetare i mer än tre aspekter. 

Exempel 

”I USA har SKF kunnat konstatera att arbetet för bättre hälsa bland medarbetarna har 

genererat stora vinster. Hälsoprogrammet omfattar: 

• Årliga hälsoundersökningar och influensavaccinering på arbetsplatsen 

• Stegräknare för alla medarbetare med systematisk mätning av varje medarbetares 

framsteg samt belöningar när fastställda mål har uppnåtts 

• Rådgivning om kost och viktminskning 

• Besök av massageterapeuter på SKFs kontor i Lansdale två gånger i månaden.” 

(SKF, Årsredovining 2014, s. 95)                                

Bedömning 

Företaget erbjuder mer än tre förmåner till sina anställda och tilldelas därmed 2 poäng. 
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S3 
Kriterier 

För noll (0) poäng har företaget inga siffror rörande deras sociala arbete angivet och för 

ett (1) poäng visar företaget hur mycket pengar de har spenderat på deras sociala arbete. 

Notera att denna fråga behandlar om företagen visar hur mycket de spenderar på sociala 

frågor rörande välgörenhet och andra bidrag (ej sociala utgifter rörande personal). 

Exempel 

”Bidrag till frivilligorganisationer, ICA Sverige, Mkr                                        

                                                              2014           2013           2012 

Bidrag från ICA Sverige                               3,3              8,2              7,8 

Bidrag från kunder, leverantörer och 

medarbetare genom ICA Sverige           38,9            26,6            24” 

 

(ICA Gruppen årsredovisning 2014, s. 124) 

Bedömning 

Företaget visar hur mycket pengar de har spenderat på sociala frågor och de tilldelas 

därmed 1 poäng. 

 

S4 
Kriterier 

För ett (1) poäng ska kvinnor, minoriteter och/eller funktionshindrande ha fyra platser 

eller mer i styrelsen/ledningen (eller en tredjedel av platserna om styrelsen/ledningen har 

färre än 12 platser). Ett (1) poäng tilldelas även om företaget har en kvinna som VD. Om 

bägge dessa krav uppfylls erhåller företaget två (2) poäng. 

Exempel 

Mycronic har en kvinna som VD och mer än en tredjedel av styrelsen som består av 

kvinnor (tre av åtta stycken) (Se Mycronic årsredovisning 2014, s. 33). 

Bedömning 

Företaget har en styrelse som består av mer än en tredjedel av kvinnor samt att de ha en 

kvinnlig VD och de erhåller därmed 2 poäng. 

 

S5 
Kriterier 

För ett (1) poäng ska företaget ha en uttalad kontroll över deras leverantörers anställdas 

livslevnadsvillkor. 

Exempel 

“At least once every two years, the Company’s business units are evaluated on the basis 

of supplier contracts and other areas such as human rights, child labor, forced labor, as 

well as health and safety matters. The reviews are conducted by the external partner AON 

(an international risk management company).” Swedish Match, Årsredovisning 2012, s. 

24 

Bedömning 

Företaget har en uttalad kontroll för deras leverantörers livslevnadsvillkor och tilldelas 

därmed 1 poäng. 

 

S6 
Kriterier 

För ett (1) poäng ska företaget tillge de anställda pension samt vara transparent gällande 

vilken pension de anställda tar del av och för två (2) poäng ska företaget tillgodose 

pension till alla eventuella medarbetare positionerade i andra länder. 
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Kommentar 

Denna fråga ströks och användes ej i CSP-framställningen då den var oklar gällande den 

praktiska bedömningen. 

 

S7 
Kriterier 

För ett (1) poäng ska företaget visa på en tydlig styrka och för två (2) poäng ska företaget 

påvisa två stycken väldefinierade styrkor som de har avseende den sociala aspekten. 

Exempel 

”Koncernen hade vid årets utgång 295 anställda (293) varav 39 % var kvinnor (39%).” 

(Castellum årsredovisning, 2014, s. 42). 

”För att ge ungdomar en chans i arbetslivet har Castellum under 2014 haft 60 lärlingar, 

feriearbetare, praktikanter och trainees i koncernen. Det motsvarar 20 % av Castellums 

medarbetare.” (Castellum årsredovisning, 2014, s.33) 

Bedömning 

Företaget visar på två styrkor i deras sociala ansvarstagande då de har en jämställd 

arbetsplats och då en stor del av deras arbetsstyrka (en femtedel) består av 

ungdomar.  Företaget tilldelas därmed 2 poäng. 

 

S8 
Kriterier 

För minus ett (-1) poäng ska företaget en gång inte ha visat det minsta samarbetsvilja med 

fackförereningar deras medarbetare tillhör. För minus två (-2) poäng ska företaget 

uppvisa mer än en sådana incidenter. 

Kommentar 

Inget företag fick poäng på denna fråga. 

 

S9 
Kriterier 

För minus ett (-1) poäng ska företaget inte ha en enda kvinna alternativt någon 

funktionshindrad i styrelsen eller ledningen. För minus två (-2) poäng ska företaget 

varken ha en kvinna eller funktionshindrad i styrelsen eller ledningen. 

Kommentar 

Inget företag fick poäng på denna fråga. 

 

S10 
Kriterier 

För minus ett (-1) poäng ska företaget ha varit med i en skattekonflikt. För minus två (-2) 

poäng ska företaget ha varit med i mer än en skattekonflikt, alternativt att en konflikt är 

av stor magnitud. 

Kommentar 

Inget företag fick poäng på denna fråga. 

 

S11 
Kriterier 

För minus ett (-1) poäng ska företaget visa på en tydlig svaghet och för minus två (-2) 

poäng ska denna svaghet vara av stor magnitud alternativt att det finns två eller fler sociala 

svagheter. 

Exempel 
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”Med det pågående senaste programmet kommer koncernen att ha stängt cirka 80 

fabriker, omvandlat ett 90-tal till sammansättning och lagt ned 47 kontorsenheter. 

Personalminskningen från programmen uppgår till närmare 9 000.” 

(ASSA ABLOY årsrapport, 2014, s. 6). 

Bedömning 

Företagets personalomsättning på 9 000 medarbetare visar på en social svaghet, men av 

stor magnitud, och företaget tilldelas därmed -2 poäng. 

 

Kontroversiella poäng 

Denna studie innehåller få företag som faller under några av de kontroversiella ämnena 

och således presenteras endast de tre företagen som fått minuspoäng från detta här 

nedan.  

SP3 

Kriterier 

För ett (-1) poäng ska företaget vara ägare av spelföretag, däribland räknas kasinos, 

kapplöpningsbanor eller andra etablissemang innehållande betting? 

Exempel 

”Unibet aims to offer its customers the best gambling experience in its markets, 

providing distinctive products underpinned by an industryleading player safety 

environment. The Unibet brand offers world-class Sportsbook, Casino & Games, Poker 

and Bingo products via desktop, mobile phone and tablet and a unique, personal brand, 

Maria, offering Casino & Games.”  

Unibet Group, Årsredovisning 2014, s. 2  

Bedömning 

Företaget är ett online-spelföretag och erbjuder sina kunder en bred mängd olika spel 

och betting på sin hemsida, således tilldelas företaget -1.   

T2 

Kriterier 

För ett (-1) poäng ska företaget tillverka tobaksprodukter som de sedan levererar till 

återförsäljare. Tobaksprodukter definieras som cigaretter, cigarrer, piptobak och/eller 

andra icke-rökande tobaksprodukter. 

Exempel 

”Swedish Match produkter och varumärken redovisas i produktområdena Snus och 

moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter 

(tändstickor, tändare och kompletterande produkter). Mer än en tredjedel av företagets 

totala netto omsättning och mer än halva rörelseresultatet härrör från produktområdet 

Snus och moist snuff.”  

(Swedish Match årsredovisning, 2014, s. 1) 

Bedömning 

Företaget producerar tobaksprodukter och därav tilldelas de -1 i kontroversiella poäng.   

MÄ1 

Kriterier 

För ett (-1) så erhåller företaget mer än 2 % av sina intäkter genom försäljning av vapen 

eller vapensystem.  
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Exempel 

”Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer 

några av världens mest avancerade militära och civila lösningar. Den breda 

produktportföljen utvecklas och anpassas ständigt och spänner idag från 

flygstridssystem, radar och vapensystem till civila övervakningssystem för bland annat 

hamnar och flygplatser.” (Saab, årsredovisning 2014, s. III) 

”Saab ingick avtal med den brasilianska regeringen om utveckling och produktion samt 

support av 36 stridsflygplan av nästa generations Gripen till det brasilianska 

flygvapnet.” (Saab, årsredovisning 2014, s. 1) 

Bedömning 

Företaget säljer och tillverkar Gripen som nyttjats av militärt flygvapen över ett flertal 

länder, Saab tilldelas således -1 poäng.  
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= 100 
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APPENDIX C - UTRÄKNING AV CSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

E1 15 

E2 5 

E3 10 

E4 10 

E5 10 

E6 10 

E7 10 

E8 10 

E9 10 

E10 10 

E11 10 

  

M1 15 

M2 15 

M3 15 

M4 4 

M5 4 

M6 4 

M7 9 

M8 10 

M9 10 

M10 5 

M11 9 

  

S1 15 

S2 10 

S3 10 

S4 10 

S5 15 

S6 10 

S7 5 

S8 10 

S9 5 

S10 10 

Ekonomiskt 

ansvarstagande 

 

27 % 

Miljömässigt 

ansvarstagande 

 

38 % 

 

Socialt 

ansvarstagande 

 

35 % 

Frågor Vikt Hållbarhetsaspekt 
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APPENDIX D - BORTFALL 

 

 

Företag       

 Före Bortfall Efter 

Mid cap 51 25 26 

Large cap 38 3 35 

Totalt 89 28 61 

    

Observationer   

 Före Bortfall Efter 

Mid cap 153 75 78 

Large cap 114 9 105 

Totalt 267 84 183 

    

Bortfall (%)   

Mid cap 49,02%   

Large cap 7,89%   
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APPENDIX E – SHAPIRO-WILK 

 

 

  Med avvikande värden Utan avvikande värden 

  Sig. Sig. 

CSP2014 0,614 0,902 

CSP2013 0,461 0,770 

CSP2012 0,492 0,771 

ROE2015 0 0,327 

ROE2014 0 0 

ROE2013 0 0 

ROE2012 0 0,013 

ROE2011 0 0,018 

ROA2015 0 0,010 

ROA2014 0 0 

ROA2013 0 0 

ROA2012 0 0,011 

ROA2011 0 0,004 

Avkastning2015 0,036 0,336 

Avkastning2014 0,677 0,902 

Avkastning2013 0,345 0,526 

Avkastning2012 0,720 0,612 

Avkastning2011 0,804 0,837 
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APPENDIX F – DIAGRAM AV FÖRDELNING FÖR VARIABLER 

MED P<0,05 I SHAPIRO WILK 

 

  

  

  

  
 

Med avvikande värden Utan avvikande värden 
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