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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Corporate social responsibility och dess påverkan på lönsamhet 

Ämne: Finansiering 

Författare: Aymann Ahmed och Marina Bjelica 

Handledare: Ogi Chun 

Datum: 2017 - Maj 

 

BAKGRUND: Företag fyller en stor roll i vårt samhälle eftersom de på många sätt är en 

viktig beståndsdel i att driva vårt samhälle mot vidare utveckling. För vidare hållbar 

utveckling krävs ansvarstagande av alla inblandade parter, men hur mycket ansvar ska 

företagen egentligen ta? Ska de ta ansvar för aspekter som exempelvis miljö och mänskliga 

rättigheter? Eller ska de endast fokusera på att vara så vinstmaximerande som möjligt? 

 

SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan svenska företags 

rapporterade hållbarhetsredovisning och deras lönsamhet. 

 

METOD: För att kunna svara på syftet på bästa sätt valdes en kvantitativ metod med ett 

deduktivt synsätt. Tvärsnittsdesign valdes eftersom studien skulle undersöka sambandet 

mellan Corporate Social Responsibility och lönsamhet under en viss tidpunkt. Variabeln CSR 

operationaliseras genom användning av Folksams index för ansvarsfullt företagande och 

lönsamhet genom en justerad formel för Tobins Q. En regressionsanalys gjordes för att kunna 

undersöka korrelationen mellan CSR och lönsamhet. 

 

SLUTSATS: Sambandet mellan CSR och lönsamhet är neutralt, det vill säga statistiskt går 

det inte att påvisa något signifikant samband mellan CSR och lönsamhet för de studerade 

företagen i denna studie. 

 

NYCKELORD: CSR, CSP, CFP, Tobins Q, Folksam, lönsamhet  
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ABSTRACT 

 

Title: Corporate social responsibility and the effect on profitability 

Subject: Bachelor’s thesis in Business Administration 

Authors: Aymann Ahmed and Marina Bjelica 

Mentor: Ogi Chun 

Date: 2017- May 

 

BACKGROUND: Companies play an important role in our society today, they are the 

leaders of development in the world. When it comes to sustainable development every party 

has to take responsibility, this leads to the question: How much responsibility should 

companies take? Should they take responsibility for the environment and human rights? Or 

should they only focus on making profit? 

 

PURPOSE: The purpose with this paper is to examine if there is a correlation between 

Swedish companies’ reported sustainability and their profits. 

 

METHODOLOGY: To be able to reach the purpose a quantitative method with a 

deductive approach was chosen. Cross-sectional design was implemented to examine the 

correlation between CSR and profitability. The variable CSR was operationalized by the use 

of FIFAF and the variable profitability through an adjusted formula for Tobins Q. A 

regression analysis was applied to examine the eventual correlation.   

 

RESULTS/ FINDINGS: The findings in this study was that there is no significant 

correlation between CSR and profitability for the companies’ that where studied. 

 

KEYWORDS: CSR, CSP, CFP, Tobins Q, FIFAF, profitability  
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BEGREPPSFÖRKLARING 

 

CFP - Corporate financial performance - Företagens finansiella prestation 

 

CSP - Corporate social performance - Företagens sociala prestation 

 

CSR - Corporate social responsibility - Företagens sociala ansvar 

 

FIFAF - Folksams index för ansvarsfullt företagande 

 

Tobin’s Q – Lönsamhetsmått som mäter sambandet mellan återskaffningsvärdet för tillgångar 

och marknadsvärdet för ett företag. 
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1. INLEDNING 

Det inledande kapitlet i denna studie kommer att börja med bakgrunden till 

begreppet CSR för att sedan gå vidare till en problemdiskussion och mynna ut till 

ett syfte. Avslutningsvis kommer avgränsningen samt disponeringen för arbetet 

att presenteras. 

Företag fyller en stor roll i vårt samhälle eftersom de på många sätt är en viktig beståndsdel i 

att driva vårt samhälle mot vidare utveckling. För vidare hållbar utveckling krävs 

ansvarstagande av alla inblandade parter, men hur mycket ansvar ska företagen egentligen ta? 

Ska de ta ansvar för aspekter som exempelvis miljö och mänskliga rättigheter? Eller ska de 

endast fokusera på att vara så vinstmaximerande som möjligt? De ökande kraven på miljö, 

transparens och ansvarstagande samt förväntningarna på företagens arbete med 

samhällsfrågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption är väsentliga frågor 

beträffande företagens vidareutveckling.  

Detta ämne har diskuterats kring senare tid och det är därför ett aktuellt samt intressant ämne 

att undersöka. 

 

1.1 BAKGRUND 
Konceptet hållbarhet som idag ofta benämns hållbar utveckling har sitt ursprung i 

Brundtlandrapporten “Our common future” 1987, där man för första gången började diskutera 

begreppet hållbarhet (Our Common Future, 1987). Det som rapporten tog upp är hur 

mänsklighetens strävan mot ett bättre liv påverkar miljön i olika avseenden. En strävan mot en 

hållbar framtid som inte äventyrar framtida generationers livsmöjligheter. 

Hållbarhetsbegreppet har under senare tid utvecklats och omfattar även ekonomisk, social 

samt miljömässig hållbarhet vilket benämns som hållbar utveckling. (Kuhlman & Farrington, 

2010). 

 

Friedman Milton var en av de som kritiserade påståendet att företag har ett visst socialt 

ansvar. Det Friedman menade var att det sociala ansvarstagandet inte går hand i hand med 

aktieägarnas intresse. Istället skulle företag fokusera på att maximera sin vinst och på så sätt 

kunna bidra till samhället genom att t.ex. kunna erbjuda fler jobb och betala skatt. (Friedman, 

1970) 

 

Enligt Svenskt Näringsliv (2016) har hållbarhetsrapportering blivit en alltmer viktig faktor för 

företag inom de flesta branscher. Det finns ett ökat tryck på dagens företag att respektera 

mänskliga rättigheter, arbetsprinciper och miljöstandarder. CSR konceptet har spridits och 

utvecklats runt om i världen sedan 1950-talet. Under 1980 talet upptäcktes det ett tydligare 

samband mellan CSR och företagande och senare under 1990-talet fick CSR ett globalt 

erkännande. Det var först under 2000-talet som CSR blev ett viktigt strategiskt verktyg och 

började användas mer frekvent av organisationer (Moura-Leite & Padgett, 2005). Under åren 

har begreppet kring CSR-arbete tolkats genom olika begrepp bland företag och forskare. Den 

mest frekventa benämningen genom åren har varit Corporate Social Responsibility, men 

under senare tid har även Corporate Social Performance (CSP) uppmärksammats. Detta har 
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skapat ett samlingsord för dessa två begrepp, som är begreppet hållbarhet (sustainability). 

(Grankvist, 2012) I denna studie framförs även begreppet CFP som förklarar företags 

finansiella samt ekonomiska prestationer. (ibid) Dessa begrepp kommer genomgående att 

tillämpas samt diskuteras vidare i denna uppsats.  

 

Denna utveckling har lett till att företag idag bör kunna bedriva en verksamhet med socialt 

ansvar i fokus, så kallat “Corporate Social Responsibility” (CSR). Enligt Svenskt Näringsliv 

(2016) kommer det ny lagstiftning på att företag årligen ska upprätthålla en 

hållbarhetsrapportering. Omkring 2000 svenska företag kommer i så fall att omfattas av den 

nya lagstiftningen. Svenskt Näringsliv kritiserar denna lagstiftning och menar att CSR-arbetet 

ska vara frivilligt, företag ska själva välja hur de ska förhålla sig till CSR utifrån företagens 

egna förutsättningar.   

 

De skandinaviska länderna ses som ledare när det kommer till arbete med social hållbarhet 

och CSR (Strand et al. 2015). Skandinavien anses ha lyckats bäst i arbetet med CSR vilket 

även lett till att de skandinaviska länderna, Norge, Danmark och Sverige ofta kommer högt 

upp i listan vid rankningen av CSR-arbete. (Strand et al. 2015)  

 

 

1.2. PROBLEMDISKUSSION 
Allt fler företag blir tvingade att hållbarhetsrapportera efter de nya EU direktiven samt den 

svenska riksdagens nya lagstiftning (Lennartsson, 2015). Den nya svenska lagstiftningen 

innebär att många fler företag kommer att tvingas till att årligen upprätta hållbarhetsrapporter 

(Regeringskansliet, 2016). På grund av detta har forskning som undersöker relationen mellan 

CSR och finansiell prestation blivit allt viktigare. Forskning på huruvida social prestation 

(CSP) har ett samband med finansiell prestation (CFP), har lett till flera olika slutsatser. 

Waddock och Graves (1997) kommer fram till att sambandet mellan CSP och CFP är positivt. 

En annan studie gjord av Lima Crisóstomo, de Souza Freire och Cortes de Vasconcellos 

(2011) menar istället att detta samband är negativt. 

 

Det nya direktiven från EU samt svenska riksdagen från 2016 kan tas med beaktande då 

hållbarhetsrapporter kan redovisas på olika sätt beroende av olika mätningsmetoder. 

(McGuire et. al 1988) Vid mätning av företagens eventuella samband mellan lönsamhet samt 

CSR nivå kan därav skapa skilda slutsatser på grund av oenighet kring valet av mätmetod. 

Vid mätning använder forskarna sig av olika indikatorer, kan vara årsredovisningar, CSR 

rapporter och andra liknande rapporter för att mäta företagens CSR arbete. Detta kan ses som 

ett problem då forskare ofta är beroende av företagens egna rapporter som kan vara under - 

eller övervärderade. Då företagen subjektivt väljer ut de indikatorer som skall mätas, speciellt 

vid mätning av social prestanda (CSP) kan skeva resultat kring hållbarhetsrapporter redovisas 

från företagens sida. Vilket i sin tur påverkar forskarnas eventuella beräkningar kring 

sambandet mellan lönsamhet och CSR. (Heinze et. al, 1976; Preston et. al, 1997)   

 

Denna studie kommer att baseras utifrån en CSR rapport från företaget Folksam. Folksam har 

utformat ett index för ansvarsfullt företagande (FIFAF) där de sammanställt svenska 

börsnoterade företagens arbete med mänskliga rättigheter och miljö. Det är 250 svenska 



9 
 

börsnoterade bolag som har studerats och de har utgått från bolagens redovisade 

hållbarhetsarbete. Bolagen har rangordnats utifrån poäng där de bolag som bäst arbetar med 

miljö respektive mänskliga rättigheter har fått högsta poäng. Slutsatserna som dras från denna 

studie är att alltmer företag har börjat att arbeta med CSR frågor, dock finns det en del bolag 

som inte kommit så långt med detta arbete. (Folksam, 2013) 

 

Den nya lagstiftningen som kommer att träda i kraft år 2017 kommer innebära att det blir 

obligatoriskt för ca 2000 svenska börsnoterade bolag att hållbarhetsrapportera (Lennartsson, 

2015). Det som kommer att ingå i denna hållbarhetsrapportering är företagets policy avseende 

bland annat miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och arbete mot 

korruption (Ceder, 2015). Denna lagstiftning har skapat många debatter i samhället där vissa 

kritiserar lagstiftningen medan andra är mer positivt inställda till lagstiftningen.  

 

1.3. SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan svenska företags 

rapporterade hållbarhetsredovisning och deras lönsamhet. 

 

1.4. AVGRÄNSNING 
I denna studie kommer författarna att avgränsa sig genom att undersöka de börsnoterade 

företagen i Sverige. Anledningen till varför det är intressant att titta på just Sverige, är för att 

Sverige ofta hamnar i topp på olika index vid mätning av CSR (Strand et al 2015). Sverige 

anses ofta som ledande inom CSR vilket gör det intressant att undersöka sambandet mellan 

lönsamhet och socialt arbete (CSR) i Sverige. Folksams index för ansvarsfullt företagande 

kommer att väljas för att operationalisera variabeln CSR och lönsamhetsmåttet (CFP) genom 

formeln för Tobins Q. 

 

1.5 DISPOSITION  

Denna studie påbörjades med ett inledande kapitel där inledning, bakgrund, 

problemdiskussion, syfte och avgränsning presenterades. Resterande disposition kommer att 

presenteras i följande ordning: 

 

TEORI - I teoriavsnittet har de relevanta teorierna kring studien presenterats, dessa kommer 

att bestå av Intressentteorin, Institutionella, CSR, CSP samt CFP. Dessa teorier kommer ligga 

till grund för undersökningen. Till sist kommer även hypoteserna till undersökningen att 

redovisas. 

 

METOD - I detta avsnitt har vetenskapliga teorier redovisats samt undersökts, 

datainsamlingen har även använts till att redovisa det lönsamhetsmått som, vilket var Tobins 

Q. Regressionsanalysen har redovisats i detta avsnitt samt de variabler som ingått i 

undersökningen. 

 

RESULTAT - I detta avsnitt har resultatet från regressionerna att presenteras. 
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ANALYS - I detta avsnitt analyseras resultaten med hjälp av använda teorier.  

 

SLUTDISSKUSSION- I detta avsnitt har en avslutande diskussion presenterats, studiens 

svagheter samt styrkor har diskuterats. Även förslag till fortsatta studier har presenterats. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer de teorier som ligger till grund för denna studie att 

presenteras. De teorier som presenteras kommer avse att förklara begreppet CSR 

samt kunna svara på frågan om CSR kan bidra till högre lönsamhet.  Dessa teorier 

kommer senare mynna ut i studiens två hypoteser.  

 

2.1 CSR - FÖRKLARING 
Socialt ansvarstagande började diskuteras under 1950-talet och mycket litteratur gavs ut under 

den tiden, “Social Responsibilities of the Businessman” är en av dessa böcker som präglade 

ämnet mycket under den tiden. Författaren till boken, Bowen försökte i boken förklara 

huruvida företag har ett socialt ansvar eller inte. Numera kallas begreppet socialt ansvar även 

för CSR, vilket har spridits runt om i världen. (Garriga & Melé, 2004) 

 

Det finns många olika definitioner av CSR, Dahlsrud (2008) har upptäckt 37 stycken av dessa 

olika definitioner vilket senare undersöks i studien. En stor del av alla definitioner kommer 

från Europa och USA och definitionerna går att hitta i litteratur från år 1980 till 2003. Det 

som kommer fram är dock att de allra flesta hittas i litteratur från perioden 1998 och framåt 

vilket tyder på att diskussionen om CSR har blivit allt viktigare under de senaste åren 

(Dahlsrud, 2008). Dessa olika definitioner grundas i fem olika dimensioner enligt Dahlsrud 

(2008): 

 

Sociala dimensionen (The social dimension): Täcker samspelet mellan organisationen och 

samhället, hur sociala förhållanden hanteras inom organisationen. 

 

Miljödimensionen (The environmental dimension): Täcker åtgärder som organisationen gör 

för att bidra till en renare miljö 

 

Intressentdimensionen (The stakeholder dimension): Täcker samspelet mellan organisationen 

och dess medarbetare samt samhället, leverantörer och kunder. 

 

Ekonomiska dimensionen (The economic dimension): Täcker de socioekonomiska eller de 

finansiella aspekterna. 

 

Frivillighetsdimensionen (The voluntariness dimension): Täcker åtgärder som organisationen 

gör som inte står i lagen. 
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2.1.1 CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE - CSP 

Corporate social performance (CSP) har tillhörande relevans med både CSR och CFP.   

Detta område har det diskuteras kring, där Donna J. Wood varit ledande gällande forskningen 

kring företagsetik. Wood förklarar i sin studie att det inte endast är prestanda samt kvalité av 

CSR som skall tas upp i CSP utan även utförandet av socialt arbete och hur hanteringen av 

processarbetet utförs, som i respektive tur leder till förbättrad social prestanda. (Wood, 1991)  

 

CSP kan således påverkas av organisationens interna processer, som lämpliga företagsmål 

men även externt av intressenternas krav av miljöarbete. Följaktligen är det essentiellt att 

utvärdera hanteringen av företagens sociala samt finansiella prestationer som eventuellt 

skulle kunna påverka den interna processen. (Wood, 1991) Författaren nämner även vikten av 

information samt hur information kan agera som ett ömsesidigt verktyg för utvecklingen av 

social prestation (CSP). (ibid) Företagsetik har dock observerats av forskare i tidigare studier 

som nämner svårigheten i framförandet av konkreta resultat gällande företagens sociala 

prestation. Tills idag finns det fortfarande inte en enig överenskommelse kring hur företagens 

sociala arbete skall mätas. (Ameer & Othman, 2012; Montiel & Delgado-Ceballos, 2014) 

 

2.1.2 CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE - CFP 

Corporate social responsibility (CSR) och Corporate financial performance (CFP) samt 

eventuella korrelationer mellan dessa teorier diskuteras i Cochran och Wood (1984). I studien 

uppmärksammar författarna vilka signifikanta skillnader i resultatet som kan uppstå vid 

uträkningen av dessa teorier. Dessa inkonsekventa resultat uppstår av subjektivitet vid val av 

variabler eller användningen av index som kan skilja i ranking beroende på vilken metodologi 

som använts vid mätningen av hållbar prestation. (Salzmann et al., 2005; Cochran & Wood, 

1984) Av dessa anledningar påpekar författarna att det finns svaga bevis som pekar på en 

positiv korrelation mellan CSR och CFP trots implementeringen av kontrollvariabler. 

(Cochran & Wood, 1984) En annan studie som analyserat detta var Orlitzky et al (2003), 

dessa forskare beprövade sambanden mellan CSR-arbete och CFP mellan olika studier samt 

olika branscher. Förutom att forskarnas studie resulterade i ett positivt samband kunde 

forskarna dra slutsatsen om att lönsamma bolag arbetar hårdare med sitt CSR-arbete. Av den 

orsaken att lönsamma bolag har bättre ekonomiska möjligheter att bedriva CSR och detta 

medför ytterligare lönsamhet, vilket skapar konkurrensfördelar. (ibid) 

 

2.2 Kan CSR bidra till ökad lönsamhet? 
Huruvida arbete med CSR kan addera värde till ett företag har diskuterats länge. Kritiker 

menar att företag enbart ska fokusera på vinstmaximering som exempelvis Friedman (1970) 

medan de som är mer positivt inställda tyder på att CSR kan leda till ökad lönsamhet.  

 

En av dessa mer positivt inställda till CSR är Per Grankvist (2009), Grankvist menar att ökad 

lönsamhet för företag är möjlig genom CSR. Grankvist menar att samhället är felaktigt 

inställda till CSR, istället för att fråga om CSR kan leda till högre lönsamhet ska det istället 

frågas, hur CSR kan bidra till högre lönsamhet. Grankvist är kritiskt inställd till företag som 

enbart fokuserar på sin interna verksamhet. Där målsättningen endast är att vara vinstdrivande 

utan att vara medveten om konsekvenserna. Denna typ av tankesätt menar Grankvist är 
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kortsiktig och kan öka risken till att företag i slutändan hamnar i olika slags konsekvenser. 

(Grankvist, 2009) 

 

2.2.1 Ansvar - fyra dimensioner  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Carrolls pyramid (1998) 

 

Carroll (1998) delade in företagens ansvar i fyra olika dimensioner, denna modell kallas 

numera för Carrolls pyramid. Pyramiden har fyra beståndsdelar, den första delen som utgör 

grunden för pyramiden är det ekonomiska ansvaret. Det ekonomiska ekonomiska ansvaret 

står för företags ansvar att gå med vinst. Det andra ansvaret i pyramiden är det rättsliga 

ansvaret vilket är ett företags ansvar att följa lagar och regler i samhället. Om företag inte 

uppfyller det ekonomiska samt rättsliga ansvaren kan detta leda till konsekvenser som 

exempelvis rättsliga påföljder eller konkurs. (Carroll, 1998) 

Det tredje är det etiska ansvaret, detta innefattar att företag ska följa de informella normer 

och regler som finns i samhället, ett exempel kan vara att inte använda sig av barnarbete. Det 

sista ansvaret är det filantropiska ansvaret vilket innefattar välgörenhet där företag 

exempelvis kan välja att ge ekonomiskt stöd till humanitära organisationer. Genom det 

filantropiska ansvaret kan företag stödja samhället. Det etiska ansvaret skiljer sig från det 
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filantropiska eftersom samhället kräver att företag ska vara etiskt ansvarsfullt medan det inte 

kräver att företag ska ägna sig åt filantropiska aktiviteter. Om ett företag inte ägnar sig åt 

filantropiska aktiviteter anses detta företag inte vara oetiskt men filantropi kan dock vara en 

fördel för företag. Enligt Carroll är det filantropiska arbetet i företagens egna ekonomiska 

intresse. Företag som implementerar Carrolls fyra ansvarsdimensioner i sin verksamhet 

förbättrar sin egen position som företag i samhället, detta filantropiska arbete gynnar endast 

företagets eget intresse. (ibid) 

 

 

2.2.2 Hur ska CSR användas? 

Den allmänna uppfattningen är att CSR och ett företags strävan efter att nå lönsamhet inte går 

hand i hand, en uppfattning som Porter och Kramer (2002) kritiserar. Porter och Kramer 

menar att företag kan öka sin lönsamhet genom att ta mer socialt ansvar. Tanken som 

författarna vill förmedla är att företag ska undvika att tänka kortsiktigt, utan istället 

implementera CSR i verksamheten för att långsiktigt kunna uppnå lönsamhet. Företag kan till 

exempel bidra med att utveckla u-länder både socialt och ekonomiskt vilket kan leda till stora 

fördelar. Porter och Kramer (2002) menar att företag strategiskt måste kartlägga vad som är 

relevant och viktigt för att kunna skapa en konkurrensfördel. Detta kallar de för ”strategisk 

filantropi”. Det är dock enbart de filantropiska aktiviteter som hör ihop med verksamheten 

som kan bidra till ökad lönsamhet. Porter och Kramer riktar även en viss kritik mot vissa 

företags filantropiska aktiviteter och menar att de i många fall är oplanerade och saknar en 

koppling till de mål som verksamheten satt upp. Företag brukar exempelvis göra donationer 

till diverse välgörenhetsprojekt, vilket oftast görs för att skapa god publicitet. Författarna 

menar att detta inte är sann filantropi. Sann filantropi är när företag kartlägger sådant som kan 

ge nytta både för verksamheten och för samhället, och sätter sina ekonomiska och sociala mål 

utefter det. (Porter & Kramer 2002) 

 

Porter och Kramer (2006) anser att det finns många välgörenhetsprojekt som företag kan bidra 

till. Dock är det väsentligt för företag att även vid bidrag till liknande projekt välja projekt 

som har en koppling till kärnverksamheten för att eventuellt skapa långsiktiga fördelar. 

Författarna menar att synen på CSR måste ändras, den måste ses som mer än en kostnad eller 

enbart som en etiskt korrekt handling för samhället. CSR bör prioriteras högre och få samma 

uppmärksamhet som andra delar av kärnverksamheten. Företag som lyckas med detta kan 

använda CSR som ett verktyg för att skapa konkurrensfördelar och bli mer innovativa. (Porter 

& Kramer, 2006) 

 

CSR kan tillämpas på olika sätt av olika företag vilket inte tagits till hänsyn vid tidigare 

studier där CSR har undersökts menar Halme (2007). Frågan som ska ställas är hur företag 

ska arbeta med CSR för att för att nå bästa resultat. Halme har definierat tre olika arbetssätt 

företag använder sig av vid tillämpning av CSR och dessa tre är: integrera CSR i 

verksamheten, genom CSR utveckla nya lösningar och produkter och den tredje är utförandet 

av filantropiska aktiviteter. Med integrering av CSR i verksamheten menas att företaget 

försöker att arbeta mer hållbart, med CSR innovation menas att företag försöker hitta 

lösningar samt produkter för att kunna bidra till en mer hållbar utveckling och till sist 
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filantropi där företag till exempel ger bidrag till olika välgörenhetsorganisationer. (Halme, 

2007) 

 

Det som skiljer olika företag är hur de använder sig av verktyget CSR. Implementerar de CSR 

i sin verksamhet eller ägnar de sig enbart åt filantropiska aktiviteter. Halme menar att CSR 

har en negativ effekt på ett företags lönsamhet när ett företag enbart ägnar sig åt filantropi. 

Det är när CSR används som en källa för innovativa produkter eller lösningar som det kan 

resultera i ökad lönsamhet för företag. Att använda CSR som verktyg är bra ur socialt 

perspektiv samt miljömässigt, då det gynnar företagen ur ett ekonomiskt perspektiv. Enligt 

Halme kan detta påverka allmänhetens syn mot företag positivt, där de med sina innovativa 

lösningar eller produkter visar att de vill bidra mot en mer hållbar utveckling. Halme menar 

att de företag som bara tillämpar filantropi kommer att påverkas negativt ur en ekonomisk 

synpunkt, företag bör istället fokusera på att integrera CSR i verksamheten eller utveckla 

innovativa lösningar grundade i CSR. (ibid)   

 

 

2.3  INTRESSENTTEORIN & CSR 
Intressentteorin, även kallad ‘stakeholder theory’ beskriver intressenternas roll inom en 

organisation. Det finns många påverkande aktörer kring en organisation. (Freeman, 2001) Inte 

endast interna aktörer som ledningen eller anställda utan även externa intressenter som 

investerare, leverantörer samt kunder som påverkar en organisation. Intressentteorin ser över 

alla dessa aspekter vid styrandet av en organisation. (ibid)   

Intressentteorin kan även användas för att förklara sambandet mellan CSP och CFP, en 

relevant teori att ta upp i denna studies syfte är att se om social prestation (CSP) samt socialt 

ansvar (CSR) har en påverkan på finansiell prestation (CFP). (Margolis & Walsh, 2003).  

 

Utvecklingen av intressentteorin och dess centrala problem argumenteras för att ha skapat en 

förvirring kring syftet med teorin. Donaldson och Preston (1995) klargör i sin studie att syftet 

med intressentteorin är avsedd till att beskriva hur organisationer fungerar i sin helhet samt att 

förutsäga organisatoriskt beteende. Därtill även att se över ledningens beteende och styrandet 

i en organisation, samt att eventuellt fungera som ett hjälpande verktyg för att få tydligare 

överblick på ledningens beteende. (Donaldson & Preston, 1995) 

 

Den konfunderande bilden som skapats runt teorin har skapat underliggande frågor kring 

implementeringen av intressentteorin. Av denna anledning har Donaldson och Preston (1995) 

förtydligat teorin genom att dela upp teorin i tre olika grupper med olika riktningar. Dessa är; 

den beskrivande, normativa, och instrumentella intressentteorin. Den beskrivande 

intressentteorin förklarar hur olika intressenter är delaktiga i en organisation. Den normativa 

intressentteorin berör de moraliska och etiska grunderna som har till syfte att åstadkomma en 

intressentorienterad ledning. Den instrumentella intressentteorin är ett instrument ämnat för 

att undersöka eventuella konsekvenser samt möjligheter gällande intressenternas lönsamhet 

och tillgångar. Följaktligen är den instrumentella teorin mest relevant vid en granskning i 

huruvida det finns ett förklarande samband mellan en organisations hållbarhet och lönsamhet. 

(ibid) 
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2.4 INSTITUTIONELL TEORI & CSR 
Den institutionella teorin avser att förklara hur samhället påverkar organisationer samt till 

vilken grad de formella och de informella reglerna följs av de anställda i organisationen. I 

teorin tas det upp att organisationer kan förändras och utvecklas för att senare bli till stabila 

organisationer. Kärnan i teorin är hur organisationer förändras och påverkas av omvärlden och 

hur de ska arbeta för att passa in i samhället. (Eriksson-Zetterqvist, 2009). 

 

Benägenheten för företag att arbeta med CSR grundas i flera institutionella omständigheter. 

Statlig kontroll, kollektiv självreglering inom branschen och påverkan av självständiga 

organisationer är alla faktorer som kan påverka huruvida organisationer arbetar med CSR. 

Nya trender i samhället kan i sin tur påverka och förändra synen på CSR vilket även påverkar 

uppfattningen om vad som är legitimt. (Campbell, 2007). Det som uppfattas som legitimt 

inom en organisation kanske inte uppfattas på samma sätt i en annan organisation (Aguilera & 

Jackson, 2003). Organisationer som befinner sig i samma bransch brukar gå i samma riktning 

för att på så sätt kunna uppnå legitimitet (Carpenter & Feroz, 2001). Arbete med CSR kan 

vara ett sätt för företag att uppnå legitimitet, då företagen i omgivningen engagerar sig i CSR 

(Khan, Muttakin & Siddiqui 2013).   

 

Isomorfism 

Isomorfism ingår i den institutionella teorin då begreppet beskriver på vilka sätt företag kan 

komma att likna varandra. Isomorfism innebär att företag inom samma bransch tenderar att 

likna varandra, isomorfism delas upp i tre delar vilka är: tvingande, mimetisk och normativ 

isomorfism. (Eriksson-Zetterquist, 2009) 

 

Tvingande isomorfism beskrivs som starkare organisationer som tvingar svagare 

organisationer att följa formella och informella regler. En stark organisation kan exempelvis 

vara staten, staten kan tvinga svagare organisationer att följa vissa regler genom lagstiftning. 

(ibid)  

 

Mimetisk isomorfism innebär att organisationer som är mindre framgångsrika imiterar 

organisationer mer framgångsrika organisationer för att uppnå samma goda resultat som den 

framgångsrika organisationen. (ibid) 

 

Normativ isomorfism är när de anställdas professioner och utbildningar leder till att 

organisationer liknar varandra. (ibid) 
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2.5 TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta avsnitt skall tidigare relevanta studier redovisas. Se över de relativt spridda resultaten 

kring tidigare forskning. 

 

2.5.1 POSITIV KORRELATION 

En studie som gjorts av Waddock och Graves (1997) fick resultatet att CSP och CFP har en 

positiv korrelation. CSR-arbete ska då positivt påverka den finansiella prestationen (Waddock 

& Graves, 1997). I studien konstruerade forskarna ett eget index för mätningen av CSR-

arbetet. Indexet baseras på åtta CSP komponenter och dessa användes senare för att mäta alla 

företag som ingår i Standard and Poor’s 500 index. De kontrollvariabler som användes i 

studien är risk, storlek och bransch, dessa tre har använts i flera studier då de anses påverka 

CSR-arbetet som exempelvis i en studie gjord av Ullman (1985). 

 

Det positiva sambandet mellan hållbarhet och finansiell prestation kan anses vara av 

företagens egenintresse. Anledningen till detta kan vara att den positiva relationen kan ses 

som ett hjälpmedel för att kunna öka företagets lönsamhet och aktieägarevärde, därför 

motiveras av egenintresse och som medel för att öka vinst och aktieägarvärde. (Harjoto et al., 

2014). Förbättrade prestationer i anknytning till hållbarhet kan även bidra till ökade och 

förbättrade marknadsmöjligheter. (Fombrun et. al, 2000) 

 

2.5.2 NEGATIV KORRELATION  

Friedman (1970) menar att det enbart finns ett socialt ansvarstagande som företag bör ta och 

det är att maximera vinsten så mycket som möjligt. Detta menar Friedman (1970) öppnar upp 

för mer konkurrens mellan företagen utan bedrägeri. Sociala problem ska staten handskas 

med, de ska investera i att minska miljöpåverkan samt arbeta med sociala frågor som 

mänskliga rättigheter. Företagen bidrar med sin del enbart genom att betala skatt till staten 

(Friedman, 1970) En studie gjord av den brasilianske forskaren Crisóstomo et al. (2011) 

åstadkom resultatet att CSP och CFP hade en negativ korrelation. Anledningen till detta 

resultat ansågs vara på grund av att Brasiliens marknad är under tillväxt och sambandet 

mellan CSP och CFP inte tidigare undersökts. Forskaren använde kontrollvariabler som 

storlek, risk och bransch vilket är de mest förekommande i studier med samma syfte. 

 

Slutligen menar de som kommit fram med ett negativt resultat att arbete med CSR leder till 

fler kostnader vilket äventyrar ett bolags huvudsakliga syfte som är vinstmaximering 

(McWilliams & Siegel, 1997; Jensen, 2001; Barnett & Salomon, 2006).  

 

2.5.3 INGEN KORRELATION      

Andra studier som har undersökt sambandet mellan CSR och CFP har funnit att det inte finns 

någon korrelation (McWilliams & Siegel, 2000; Ullman, 1985). McWilliams och Siegel 

(2000) hittade inledningsvis ett positivt samband, men när en till variabel användes 

resulterade detta till ett neutralt samband.  
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McWilliams och Siegel (2000) menar i sin studie att anledningen till varför många finner ett 

samband mellan CSR och lönsamhet är på grund av brister i den empiriska analysen. Dessa 

brister leder till att dessa forskare har i sitt resultat kunnat påvisa ett positivt eller negativt 

samband mellan CSR och lönsamhet. De forskarna har enligt McWilliams och Siegel (2000) 

inte kontrollerat företagens investeringar i forskning och utveckling. Forskning och utveckling 

påverkar ett bolags resultat och bör därför kontrolleras i regressionerna (McWilliams & 

Siegel, 2000). Vidare menar McWilliams och Siegel (2000) att vid användning av utveckling 

och forskning som en kontrollvariabel så kommer resultatet vara ett neutralt samband mellan 

CSR och lönsamhet. 

De forskare som har kommit fram till ett neutralt samband menar att det finns för många 

mellanliggande variabler som påverkar att det inte finns någon anledning att tro att ett 

samband mellan CSR och lönsamhet finns (Ullman, 1985; McWilliams & Siegel, 2000). 

 

2.5.4 SAMMANSTÄLLNING AV TIDIGARE FORSKNING 

Walsh och Margolis (2003) studie ser över resultat från tidigare forskningar där Corporate 

social performance (CSP) använts som den oberoende variabeln vid beräkning av Corporate 

financial performance (CFP). Av dessa 127 studier använder 109 studier CSP som oberoende 

variabel. Studien tyder på att ungefär hälften (54) av de tidigare lagda studierna resulterar till 

ett positivt samband mellan CSP och CFP. Endast (7) tidigare studier visade på negativt 

samband, därav (28) studier som visade på ett icke signifikant samband medan (20) studier 

visade på ett resultat av förblandat samband. I de resterande (22) av de totala 127 studierna 

användes CSP som en beroende variabel och även där gav majoriteten (16) av studierna ett 

utfall på positivt samband mellan CSP och CFP. (Walsh & Margolis, 2003) 

 

2.6 STUDIENS HYPOTESER 
 

H1 positivt samband finns mellan ett bolags redovisade miljö-arbete och bolagets lönsamhet, 

mätt i Tobins Q. 

 

H2 positivt samband finns mellan ett bolagets redovisade arbete kring mänskliga rättigheter 

och lönsamhet, mätt i Tobins Q. 
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3. METOD 

I metodkapitlet kommer studiens forskningsansats att presenters. Vidare kommer 

det redogöras för hur variablerna CSR samt Tobins Q operationaliseras i denna 

studie. Avslutningsvis kommer metodens nackdelar att presenteras. 

 

3.1 KUNSKAPSTEORI 
Positivism är en naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori som förespråkar användningen av 

naturvetenskapliga metoder när forskare ska studera den sociala verkligheten. Innebörden av 

positivism är olika forskare inte helt överens om och därför är det svårt att redogöra exakt vad 

termen står för. Det finns det vissa aspekter de flesta forskare håller med om och dessa är 

bland annat att enbart kunskaper som kan bekräftas med sinnena anses vara “sanna” och 

teorins syfte är att generera hypoteser som senare testas. De håller även med om att kunskap 

uppnås genom att samla in fakta, vetenskapen skall vara objektiv och sist håller de flesta med 

om att det enbart är de vetenskapliga påståendena som tillhör det vetenskapliga området. 

(Bryman & Bell, 2013) 

 

Positivismen beskrivs i boken Varför kunskap som en strävan efter att nå absolut kunskap, där 

hypoteser prövas för att senare kunna behållas eller förkastas. Hermeneutiken ses som 

positivismen “motsats” och vid användandet av den kunskapsteorin är det kunskapens 

relativitet som forskarna lägger vikt på, hermeneutiken anses även vara mer humanistisk än 

positivismen. I praktiken betyder inte motsättning av det två kunskapsteorierna så mycket. 

Det som skiljer dessa två är istället de enskilda forskarnas intresseområden, en positivist 

intresserar sig för strukturens makt och kausala förändringar medan en hermeneutiker är mer 

intresserad av att undersöka människors livsvärldar och hur människor upplever sin 

livssituation.  

Baserat på ovanstående kan man se att positivism är svårt att beskriva eftersom alla forskare 

inte är överens om betydelsen, vissa menar även att positivismen är en ytlig form av 

datainsamling. Att kunna observera teoretiska termer är viktigt då termer som inte kan 

observeras anses som icke genuina (Bjereld et al. 2009). 

 

Positivismen kommer att tillämpas på denna studie då syftet är att undersöka kausala 

förändringar. I denna studie är syftet att undersöka huruvida CSR- arbete påverkar ett företags 

lönsamhet genom att göra en datainsamling och senare tillämpa en regressionsanalys för att se 

om oberoende variabeln CSR påverkar den beroende variabeln lönsamhet. Detta är en 

kvantitativ studie och därmed är den positivistiska kunskapsteorin mer lämplig. Om syftet 

med denna uppsats istället hade varit att undersöka människors livsvärldar och upplevelser 

hade den hermeneutiska kunskapsteorin varit lämplig att använda sig av. 
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3.1.2 FORSKNINGSSTRATEGI  

När det kommer till att välja forskningsstrategi är det viktigt att tänka på om den valda 

strategin kommer att hjälpa besvara syftet på bästa sätt. Frågan är inte huruvida bra eller dålig 

en strategi är utan frågan är istället huruvida lämplig eller användbar metoden är i förhållande 

till syftet. Av denna anledning är det viktigt att det valda syftet är explicit så att valet av 

forskningsstrategin går att motiveras på ett tydligt sätt. Om syftet varit oklart hade en 

diskussion förts i huruvida en viss strategi är lämplig eller olämplig. (Denscombe 2016) 

 

Forskningsstrategi kan delas upp i två inriktningar, kvalitativ och kvantitativ forskning. Vissa 

författare menar att det finns en grundläggande skillnad mellan dessa två, medan vissa menar 

att det inte längre finns någon användbar skillnad. Det finns numera inget som pekar på att 

skillnaden blivit allt mindre utan att skillnaden börjat bli allt mer tydlig (Bryman & Bell 

2013). 

 

Vid kvantitativ forskning betonas kvantifiering vid insamling och analys av data, till skillnad 

från kvalitativ forskning där ord betonas. Vid tillämpning av en kvantitativ forskningsstrategi 

använder sig forskare av ett deduktivt synsätt vilket innebär att hypoteser kommer att tas fram 

utifrån befintliga begrepp för att sedan prövas. Vid kvalitativ forskning använder forskare sig 

istället av ett induktivt synsätt där syftet är att generera nya teorier. (Bryman & Bell 2013) 

 

 
Figur 2:  Induktion & Deduktion 

 

Den valda metoden i denna studie blir att studera och bygga vidare på tidigare forskning samt 

befintliga teorier inom det valda ämnet, där en kvantitativ forskningsstrategi med deduktiv 

ansats tillämpas. Metodvalet grundas till stor del av att analysera kring befintlig teori och 

begrepp samt att analysera insamlad numerisk data från sekundärkällor genom statistiska 

beräkningar (Saunders et al. 2016). Denna forskningsstrategi är mest lämplig i denna studie då 

syftet med studien är att hitta kausala samband mellan begrepp genom hypoteser som sedan 

kommer att testas (Bryman & Bell, 2013). I denna studie kommer CSR-prestationen samt 

lönsamheten utgöra dessa begrepp.   
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3.1.3 UNDERSÖKNINGSDESIGN 
Tvärsnittsdesign eller “cross-sectional design” är en typ av undersökningsdesign som används 

när forskarna ska samla in data från flera fall vid en bestämd tidpunkt för att sedan kunna 

komma fram till data med koppling till flera variabler för att sedan kunna upptäcka ett visst 

mönster. Därav är variation intressant vid tillämpningen av en tvärsnittsdesign. (Bryman & 

Bell, 2013) 

 

Tvärsnittsdesign definieras av Saunders et al. (2012) som en studie som ämnar att studera ett 

speciellt fenomen vid en bestämd tidpunkt, studien ger en ögonblicksbild av det studerade 

fenomenet. Anledningen till varför just tvärsnittsdesign valdes för denna studie är, att denna 

studie kommer använda data från en specifik tidpunkt, som i detta fall är FIFAF från 2013. En 

annan design som även skulle vara lämplig att utföra vid denna typ av studie är paneldata 

metod i form av tvärsnittsdesign. Vid denna typ av design används ett genomsnitt av data 

övertid för att senare genomföra en regressionsanalys (Peseran & Smith, 1995).  

 

Vid användningen av denna metod ger resultatet ett genomsnitt av långsiktiga effekter. 

Anledningen till varför denna studie inte kommer att använda paneldata metod i form av 

tvärsnittsdesign är på grund av att denna studie ämnar att använda sig av en speciell tidpunkt, 

vilket är 2013 vilket är året då FIFAF utgavs. Om studien istället hade sträckt sig över flera år 

hade det varit lämpligt att använda paneldata metod i form av tvärsnittsdesign.  

  

3.2 FOLKSAMS INDEX FÖR ANSVARSTAGANDE FÖRETAGANDE 

(FIFAF) 
Folksams har sedan 2006 bidragit med en studie kring arbetat för ansvarsfullt företagande. 

Detta, för att klargöra de svenska börs företagens arbete med miljö samt mänskliga rättigheter. 

Enligt Folksams egna bolagsstyrningspolicy har de som uppgift att genom sina 

aktieplaceringar ständigt bedöma samt påverka börsbolagens fortsatta utveckling både internt 

samt externt, som kan förklaras som social samt hållbar utveckling. Som ledande ägare bland 

svenska börsbolag har Folksam som institution även ett ansvar till att se över konsumenternas 

behov. Genom olika kundundersökningar uppmärksammar Folksam samtliga önskemål för att 

skapa mervärde för konsumenter såväl som investerare. Dessa sociala samt miljömässiga 

åtgärder görs av Folksam för att skapa transparens som i sin tur skall leda till ökat förtroende 

mellan de inblandade parterna för vidare hållbar utveckling. (Folksam, 2013)  

 

Av dessa anledningar har Folksam valt att skapa detta index sedan 2006 fram till 2013, där de 

undersökt företag i Stockholmsbörsen OMXS och granskat deras nivå inom hållbarhet. Utav 

dessa undersökningar har rapporter sammanställs från börsföretagens offentligt redovisade 

arbete kring miljö och mänskliga rättigheter. Senaste tillgängliga upplagan av FIFAF gjordes 

som tidigare nämnt 2013, vilket är den upplagan av index som använts för denna studie. Detta 

redovisas av FIFAF för ansvarfullt företagande från år 2013. Folksams betygsättning baseras 

på arbete kring miljö och mänskliga rättigheter som börsföretagen offentligt redovisat. FIFAF 

har betygsatt totalt 250 företag kring deras arbete med miljö och mänskliga rättigheter och 

dessa företag kommer i denna uppsats användas som population. (Folksam, 2013)  
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Figur 2. FIFA:s Betygsintervall 1 7 av CSR för samtliga observerade bolag, översättning i stjärnor. 

(Folksam, 2013) 

Skala (CSR) Betyg       

0,00 0 av 7  

0,01 - 0,69 (10%) 1 av 7 ● 

0,70 – 1,74 (15%) 2 av 7 ● ● 

1,75 – 2,79 (15%) 3 av 7 ● ● ● 

2,80 – 4,19 (20%) 4 av 7 ● ● ● ● 

4,20 - 5,24 (15%) 5 av 7 ● ● ● ● ● 

5,25 - 6,29 (15%) 6 av 7 ● ● ● ● ● ● 

6,30 – 7,00 (10%)  7 av 7 ● ● ● ● ● ● ● 

 

Denna studie har undersökt de betygsatta bolagen från FIFA:s Index som vid studiens tillfälle 

var noterade på Stockholmsbörsens OMXS, vilket var 201 börsnoterade bolag. Folksam 

har delat bolagen in i storlekskategorier beroende på deras börsvärde, i storlekar som Large 

Cap, Mid Cap och Small Cap. Enligt Nasdaq (2016) klassificeras kategorierna som sådan: 

 

• Large Cap: Företagets börsvärde ≥ 1 miljard euro. 

• Mid Cap: Företagets börsvärde är mellan 150 miljoner euro upp till 1 miljard euro. 

• Small Cap: Företagets börsvärde < 150 miljoner euro.  

 

 

3.3 OPERATIONALISERING  
Ett viktigt utmärkande steg inom deduktion är att operationalisera begrepp, med detta menas 

att möjliggöra mätningen samt kvantifieringen av begrepp. De begreppen som kommer att 

operationaliseras är de begreppen som kommer att användas i denna undersökning. Det som 

är viktigt vid operationalisering är att de tydligt redovisas och definieras för att kunna tolkas 

på samma sätt av andra. För att ge denna uppsats vetenskaplig tyngd måste begreppens 

definitioner motsvara definitioner som tidigare forskning använt sig av. (Saunders et al. 

2012); (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.3.1 OPERATIONALISERING AV SOCIALT ANSVAR (CSR) 

Operationalisering av CSR skedde i denna studie genom att använda ett index framtaget av 

Folksam, där företags CSR-arbete mäts. I tidigare studier har vissa forskare tagit fram egna 

index och vissa har använt sig av redan befintliga index. I denna studie kommer FIFAF att 

användas för att operationalisera den oberoende variabeln CSR. 

 

3.3.2 OPERATIONALISERING AV LÖNSAMHET (CFP) 

Det lönsamhetsmåttet som kommer att användas i denna uppsats är Tobins q. Tobins q 

definieras som det samband mellan återanskaffningsvärdet för tillgångar och marknadsvärdet 

för ett företag (Bolton et al., 2011).   
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Formel 1 Tobins Q 

 

Anledningen varför just Tobins q valdes som lönsamhetsmått var eftersom måttet inte är så 

vanligt förekommande i dessa typer av undersökningar. Det lönsamhetsmått som används 

mest flitigt vid undersökningar som mäter huruvida CSR (CSP) har en påverkan på finansiell 

prestation (CFP) är ROA vilket har använts i tidigare litteratur. ROA (”Return on assets”) är 

ett lönsamhetsmått som visar hur lönsamt ett företag är i relation till dess tillgångar. ROA har 

dock sina brister då värdet kan variera mycket i olika branscher, vissa behöver mer tillgångar 

andra mindre. (Baron et al., 2009; Griffin & Mahon, 1997; Waddock & Graves, 1997)  

 

Lönsamhetsmåttet Tobins q uppfanns av James Tobin 1969, Tobin menade att 

marknadsvärdet är viktigt att ta med när tillgångarna i ett företag ska beaktas. Värdet som 

beräknas vid tillämpningen av Tobins q visar ifall marknaden bedömer att det är ett bra 

tillfälle att investera i ett företag eller inte. För att få fram värdet Q divideras marknadsvärdet 

för ett företag med återanskaffningsvärdet av tillgångarna. Q värdet visar om det lönar sig att 

investera i företaget eller inte, ett högt Q värde visar att det lönar sig att investera i företaget 

medan ett lågt Q-värde visar att det inte lönar sig. Eftersom CSR-arbete är en variabel som 

inte går att se direkt i tillgångarna, utan är mer indirekt men ökar fortfarande företagets värde. 

(Tobin, 1969) 

 

Tobins q är svårt att räkna ut då den ursprungliga formeln är komplex. Istället kommer en 

approximering att väljas som beräkningssätt, denna approximering stämmer bra överens med 

värdet som fås från den ursprungliga formeln (Chung & Pruitt, 1994). Detta justerade Q-värde 

jämfört med det ursprungliga, leder till en hög förklaringsgrad. Det justerade Q-värdet 

definieras av Chung och Pruitt (1994) på detta sätt: 

 

 
MVE: I denna formel står MVE för marknadsvärde av aktier 

 

PS: I denna formel står PS för likvideringsvärde av utestående preferensaktier 

(företrädesaktie, som prioriteras för exempelvis stamaktier) 

 

DEBT: I denna formel står DEBT för netto av kortfristiga skulder + bokfört värde av 

långfristiga skulder  

(netto av kortfristiga skulder = kortfristiga skulder - omsättningstillgångar) 
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TA: Totala tillgångar 

 

 

3.4 DATAINSAMLING TILL DENNA STUDIE 
Sekundärdata har använts vid insamling av data till denna studie. Sekundärdata är data som 

har samlats in av andra vilket leder till att en forskare bör vara kritiska vid val av 

sekundärdata. Primärdata samlas in av författarna själva i form av olika observationer, 

intervjuer med flera (Bryman & Bell 2013).  

I denna studie har sekundärdata använts vid insamling av data. Data för den oberoende 

variabeln CSR har samlats in från FIFAF 2013. Anledningen till varför upplagan från 2013 

användes i denna studie är för att det är den nyaste upplagan ute. Folksam kommer att släppa 

ett förnyat index år 2016, dock hade denna upplaga inte släppts än vid tidpunkten då studien 

skrevs. 

Data för den beroende variabeln lönsamhet vilket i detta fall är Tobins Q, har data samlats in 

från bolagens årsredovisningar via databasen Retriever. Det redovisade året som har använts 

är 2015 eftersom alla bolag inte släppt ut årsredovisningar för 2016 vid tidpunkten då studien 

utfördes. 

All rådata samlades in i Excel manuellt, även uträkningen av formeln Tobins Q räknades ut i 

Excel för att senare kunna behandlas i statistikprogrammet Stata Data Analysis. Stata Data 

Analysis användes för att kunna utföra regressionsanalysen för att se huruvida CSR har en 

påverkan på företagets lönsamhet.   

 

3.5 POPULATION OCH URVAL 
Studiens population är alla börsnoterade företag som tillämpar ett CSR- arbete. Urvalet är de 

företag som är listade i den senaste upplagan av Folksams index för ansvarfullt företagande 

(FIFAF) från 2013 vilket innefattar alla företag listade på Stockholmsbörsen OMXS.  

 

Urval 

Tidigare forskning har använt sig av två olika sätt vid mätningen av CSR, utföra en 

enkätstudie och sammanställa ett index eller mäta genom en innehållsanalys vilken utgår från 

företagens egna rapporterade arbete med CSR, vilket brukar finnas med i företagens 

årsredovisningar. Att mäta CSR genom en innehållsanalys har sina fördelar, då processen vid 

mätningen är relativt objektiv när de variabler som ska mätas är valda. Detta sätt att mäta 

resulterar även i att urvalet kan öka i storlek. Mätningar som istället tar grund i 

enkätundersökningar eller företagens redovisade hållbarhetsarbete är inte tillförlitliga då de 

blir utsatta för mer subjektivitet. En svårighet vid mätningen av CSR är att mätningen kan bli 

subjektiv, företag kan redovisa att de arbetar mycket med CSR, men att de i själva verket inte 
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alls gör det. Detta försvårar mätningens objektivitet avsevärt. (Cochran och Wood, 1984; 

Porter & Kramer 2006) 

 

I FIFAF förlitar sig studien på företagens egna rapporterade hållbarhetsarbete vilket är en 

nackdel, men dock så används en innehållsanalys vid studien FIFAF istället för en 

enkätundersökning vilket resulterar i att subjektiviteten blir minimal i studien. Därför togs 

valet att använda FIFAF i denna studie.  

 

I denna studie består populationen av samtliga index där CSR är rankat, urvalet blir då FIFAF. 

Alla företag som finns rankade i FIFAF valdes ut till denna studie. Metoden för urvalet blir då 

ett icke sannolikhetsurval eftersom FIFAF valdes framför andra index (Bryman & Bell, 

2013). Urvalet blir då som nämnt tidigare under avsnitt 3.2, de 250 företag som är anslutna till 

FIFAF och listade på OMX Stockholm. 

 

3.6 BORTFALL 
Från Folksams ursprungliga index har 250 betygsatts, av dessa har 49 bortfall noterats i denna 

studie. Inom dessa 41 bortfall har företag som inte är börslistade i Stockholmsbörsen OMXS 

uteslutits. Bolag som inte har giltiga siffror i sina årsredovisningar från 2015 och har brutna 

räkenskapsår utesluts. Bolag som har gått i konkurs sedan FIFAF publicerades 2013 har 

uteslutits. Bolag som har sammanslagits och förvärvats har även de exkluderats i denna 

studie.  

 

Justering av urval 

Initiala observationer från FIFAF:s index (mänskliga respektive miljö)  245 

Bortfall      -44 

Slutgiltigt urval     201 

Tabell 1, bortfall 

 

3.7 REGRESSIONSANALYS 
Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan företags rapporterade 

hållbarhetsarbete och deras lönsamhet studeras sambandet med hjälp av regressionsanalys. I 

denna regression är lönsamhet den beroende variabeln och hållbarhetsarbete (CSR) den 

oberoende variabeln. Det huvudsakliga sambandet som är av intresse är: 

 

Lönsamheti = B0 + B1CSRi + ei 

 

Den bivariata regressionen ovan kommer med största sannolikhet ge oss ett över- eller 

underskattat resultat. För att få mer precisa resultat behövs kontrollvariabler. De 

kontrollvariabler som kommer att ingå i den multipla regressionen är storlek och risk. 
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3.7.1 Kontrollvariabler 

De kontrollvariabler som är inkluderade i den multipla regressionen är storlek och risk. 

Storlek och risk är två variabler som anses korrelera med CSR samt ha en påverkan på 

lönsamheten enligt Ullman (1985).  Storlek kan påverka hur mycket ett företag investerar i 

CSR då de troligtvis har mer press från kunder och samhälle att investera i CSR (ibid). 

Samtidigt kan storlek även kan vara en faktor i hur lönsamt ett företag är. Större företag är 

förmodligen mer lönsamma då de har större omsättning samt en större kundkrets. Den andra 

kontrollvariabeln som används i studien är risk. Där risk är förknippat med lönsamheten i ett 

företag enligt Ullman (ibid).  

 

Tidigare studier framför vikten i att ha med kontrollvariabler vid studier där sambandet 

mellan CSR och lönsamhet (CFP) forskas. Dessa kontrollvariabler är väsentliga att ha med för 

att kontrollera om dessa eventuellt har en påverkan på det huvudsakliga sambandet.  

 

Risk 

I denna studie kommer risk att beräknas genom nyckeltalet soliditet. Soliditeten kommer att 

samlas in från databasen Retriever ifrån varje bolags årsredovisning.  

 

Storlek 

Bolagens storlek delades upp enligt small, mid och large cap enligt FIFA:s index. När storlek 

behandlades i Excel och Stata så betecknades small cap som 0, mid cap som 1 och large cap 

som 2.  

 

3.7.2 Multipel regression 

I den multipla regressionen inkluderas kontrollvariabler i den bivariata regressionen av 

intresse. Den nya utökade regressionen kommer se ut som följande: 

 

Lönsamheti = B0 + B1CSRi + B2Storleki + B3Riski ei 

 

Denna regression kommer att ge sambandet mellan företagens CSR och lönsamhet, 

kontrollerat för storlek och risk. 

 

3.8 RELIABILITET 
Med begreppet reliabilitet menas huruvida det går att göra om studien utan att  

resultatet resultatet ändrats, alltså att det är något som har påverkat studiens resultat (Bryman 

& Bell, 2013).  

 

I denna studie är variabeln CSR som blir utsatt för subjektivitet då variabeln är kvalitativ. 

FIFAF valdes vid operationaliseringen av CSR, men eftersom variabeln betygsattes i FIFAF 

baserat på bolagens egen hållbarhetsrapportering blir betygsättningen subjektiv.  
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3.8.1 VALIDITET 

Den interna validiteten vid tvärsnittsdesign brukar generellt vara låg. Detta på grund av att det 

är svårt att fastställa en viss orsaksriktning. Vid denna typ av undersökningsdesign är det svårt 

att komma fram till kausala slutsatser, detta kan istället leda till kopplingar och 

samvariationer. (Bryman & Bell 2013) För att kunna öka den interna validiteten vid sådana 

undersökningar går det att kombinera flera metoder. Den externa validiteten är hög vid 

tvärsnittsdesign då urvalet ur den valda populationen har skett slumpmässigt. (Bryman & 

Bell, 2013)  

 

Urvalet i denna studie har dock inte skett slumpmässigt då undersökningen har baserats på de 

börsnoterade företag som är listade i FIFAF. Detta innebär att studiens externa validitet är låg 

och det finns ingen möjlighet för generalisering av de resultat som framkommit i studien.   

 

3.8.2 REPLIKERBARHET 

Vid tillämpningen av tvärsnittsdesign kommer replikerbarheten vara hög om forskarna 

utförligt redogör hur de har gått tillväga under undersökningens gång. Hur data har samlats in 

samt analyserats och vilka forskningsinstrument som har använts. (Bryman & Bell , 2013). 

För kunna öka replikerbarheten har alla steg i denna studie redovisas utförligt. 

 

3.9 METODKRITIK 
Den valda metoden har valts vid undersökning av tidigare studier. Sättet att gå tillväga skiljer 

sig från diverse studier och därav har bedömningar medels med tidigare forskning varit till 

grund vid val av metod. Majoriteten av tidigare studier med liknande syfte har trots allt ROA 

som standard mått vid uträkningen av lönsamhet, ROA som räknar ut bolagets nettovinst i 

förhållande till sina tillgångar (return on assets). Exempel på tidigare studier som använt sig 

av ROA som lönsamhetsmått är Waddock and Graves (1997) och Barnett and Salomon 

(2012). Med detta i åtanke har denna studie använt Tobins Q som lönsamhetsmått. 

Anledningen till detta är i förhoppning om att även se över företagets marknadsvärde och inte 

bara de interna tillgångarna. Yermack (1996) samt Anderson och Reeb (2003) förklarar att 

Tobins Q som mått kan ge större inblick i företagets marknadsvärde, i förhållande till 

återanskaffningsvärdet för bolagets tillgångar. Tidigare studier av Yermack (1996), Anderson 

och Reeb (2003) samt Choi et. al (2010) är några av de tidigare studierna som använt sig av 

Tobins Q som lönsamhetsmått. Operationaliseringen av denna studie kan ha påverkat studiens 

validitet. Anledningen till detta kan vara den manuella överföringen av rådata som skulle 

kunna lett till eventuella bristfälligheter.  

 

I studien anpassades formeln Tobins Q då preferensaktier inte offentligt redovisades bland 

majoriteten av bolagen, därav exkluderades preferensaktier från formeln då det inte ansågs 

påverka måttet på ett betydande sätt. Chung och Pruitt (1994) menar att formeln kan tydas och 

justeras på olika sätt beroende på vad studien vill åstadkomma. Till detta skäl tillämpades det 

totala marknadsvärdet av aktier.  
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Det använda Indexet från FIFAF kan även kritiseras, då indexen ofta blir subjektiva på grund 

av svårigheten att gradera kvalitativa variabler samt olikheter i kriterium bland de använda 

variablerna (Soana, 2011; Chatterji & Levine, 2006). Detta problem kan även uppstå vid 

insamling av egen data via analyser av företagens rapporter. Montiel och Delgado-Ceballos 

(2014) nämner dessa två insamlingsmetoder. De mest använda indexen i tidigare studier är 

Kinder Lydenberg och Domino (KLD) index som delvis använts av (Waddock & Graves, 

1997; Mattingly & Berman, 2006), Dow Jones Sustainability Index (DJSI) tillämpad av 

(Lopez et. al, 2007) och ASSET4 ESG index av (Trumpp et. al, 2015) 

 

 

4. RESULTAT  

I detta avsnitt kommer resultatet från regressionsanalysen att presenteras, där 

fyra regressionsanalyser har gjorts, två bivariata samt två multipla regressioner 

för mänskliga rättigheter respektive miljö. Regressionerna kommer att svara på 

om det finns ett positivt samband mellan CSR och lönsamheten. 

 

I resultatet kommer de bivariata regressionerna för miljö respektive mänskliga rättigheter att 

presenteras, detta för att se om det finns någon skillnad mellan den bivariata -och multipla 

regressionsanalysen. Kontrollvariablerna är storlek och risk, variabeln storlek delas upp i 

small, mid och large cap beroende på företagens storlek i börsvärde. Small, mid och large Cap 

har vid regressionsanalysen delats upp i respektive kategorier; 0 (small), 1 (mid) och 2 (large). 

Detta för att underlätta avläsningen av regressionsanalysen. Variabeln risk står för respektive 

företags soliditet mätt i procent. Dessa två kontrollvariabler kommer att användas för att 

kontrollera ifall dessa påverkar resultatet. 

 

I avsnitt 4.1 kommer hypotes 1 att besvaras, ifall det finns ett positivt samband mellan ett 

bolags miljöarbete och lönsamhet mätt i Tobins Q. I avsnitt 4.2 kommer hypotes 2 att 

besvaras, om det finns ett positivt samband mellan ett bolags arbete med mänskliga rättigheter 

och ett bolags lönsamhet mätt i Tobins Q.  

 

Tabellen nedan visar det totala antalet observationer av de bolag som betygsattes i FIFA:s 

index i miljö och mänskliga rättigheter efter diverse bortfall. I tabellen presenteras även 

medelvärdet, minsta och största värdet för varje variabel vilka är miljö, mänskliga rättigheter, 

risk och storlek.  
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Tabell 2 - Samlade värden, miljö & mänskliga rättigheter 

 

 

4.1 MILJÖ - RESULTAT  
 

H1 Ett positivt samband finns mellan ett bolags redovisade miljö-arbete och bolagets lönsamhet, 

mätt i Tobins Q. 

 

4.1.1 BIVARIAT REGRESSIONSANALYS MILJÖ 

I tabellen nedan presenteras den bivariata regressionen för miljöarbetet. 

 
Tabell 3, resultat från den bivariata regressionsanalysen - Miljö  

 

Av denna tabell kan man tyda att miljö har en positiv effekt på Tobins Q. Om miljöarbetet 

skulle öka men en enhet, skulle även Tobins Q öka med 0,030. P- värdet för koefficienten 

miljö är högre än signifikansnivån på 5% vilket betyder att den inte är statistiskt signifikant 

och att inget samband mellan miljöarbete och Tobins Q kan påvisas. 

 

4.1.2 MULTIPEL REGRESSIONSANALYS MILJÖ 

Nedan presenteras de relevanta värden från regressionsanalysen, den fullständiga tabellen 

kommer att presenteras i bilaga 1. 
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Tabell 4 - Resultat från den multipla regressionsanalysen- Miljö 

 

Enligt studiens resultat har miljöarbete en svagt positiv effekt på lönsamheten, Tobins Q. 

Detta kan man tyda genom att kolla på koefficient värdet för miljö vilket är 0,006 och detta 

betyder att om miljöarbetet ökar med 1 enhet, ökar även Tobins Q med 0,006. De man kan 

tyda från kontrollvariablerna är att variabeln risk har en negativ effekt på lönsamheten medan 

variabeln storlek har en svagt positiv effekt på lönsamheten.  

 

För att resultatet ska vara signifikant måste p < 0,05 som är signifikansnivån. 

Däremot är p-värdena för alla koefficienter som presenteras i tabellen ovan, förutom 

interceptet, inte statistiskt signifikanta på en 5% -signifikansnivå. Detta gör att man inte kan 

påvisa ett samband mellan CSR och Tobins Q. 

 

4.2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
 

H2 Ett positivt samband finns mellan ett bolagets redovisade arbete kring mänskliga rättigheter 

och lönsamhet, mätt i Tobins Q. 

 

4.2.1 BIVARIAT REGRESSION MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
 

H2 Ett positivt samband finns mellan ett bolagets redovisade arbete kring mänskliga rättigheter 

och lönsamhet, mätt i Tobin’s Q. 

 

4.2.1 Bivariat regression - Mänskliga rättigheter 

 

 
Tabell 5 - Bivariat regression - Mänskliga rättigheter 

 

Den bivariata tabellen för mänskliga rättigheter visar att koefficienten för mänskliga 

rättigheter har en svagt positiv effekt på lönsamheten Tobins Q. Denna effekt går dock inte att 



31 
 

påvisa eftersom koefficientens p-värde är högre än signifikansnivån. Inget samband kan 

därför påvisas  

 

4.2.2 MULTIPEL REGRESSIONSANALYS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Nedan kommer de relevanta värden från den multipla regressionen att presenteras i en tabell. 

 

 
Tabell 6 - Resultat från multipla regressionsanalysen - Mänskliga rättigheter 

 

Koefficienten för mänskliga rättigheter är 0,024 vilket betyder att mänskliga rättigheter har en 

svag positiv effekt på lönsamheten, Tobins Q. Koefficienten betyder att om mänskliga 

rättigheter skulle öka med en enhet i ett bolag så ökar även Tobins Q med 0,024. P-värdet för 

koefficienten mänskliga rättigheter är dock högre än den valda signifikansnivån 5%, vilket 

resulterar att koefficienten inte är statiskt signifikant. Ett samband mellan mänskliga 

rättigheter och Tobins Q kan därför inte påvisas.  

 

4.3 Jämförelse mellan bivariat och multipel regression - Miljö och 

Mänskliga rättigheter 
De båda bivariata regressionerna visar högre koefficient värden i jämförelse med de multipla 

regressionerna i både miljö och mänskliga rättigheter. Detta betyder att de två 

kontrollvariablerna påverkade resultatet i den multipla regressionen. Det går dock inte att 

fastställa eftersom samtliga p-värden i både de bivariata samt multipla regressionerna var 

lägre än signifikansnivån på 5%. Det går därför inte att påvisa ett signifikant samband mellan 

CSR som är indelat i miljö och mänskliga rättigheter och lönsamhet, mätt i Tobins Q. 
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5. Analys 

I detta avsnitt presenteras de redovisade resultaten. De redovisade resultaten 

kommer att analyseras med hjälp av teorierna som utgör grunden för denna 

uppsats för att kunna svara på frågan om CSR kan ha en positiv påverkan på 

lönsamheten. 

 

Resultaten i denna studie visade på en neutral korrelation mellan lönsamhet och CSR. Detta 

då samtliga p-värden var större än signifikansnivån som var 5 %, vilket fastställer att inget 

signifikant samband kan påvisas. Trots att ett signifikant samband inte kunde påvisas, visade 

däremot koefficienterna en svag positiv effekt på lönsamheten. Detta tyder på att om en enhet 

i ett bolag ökar i CSR kommer lönsamheten mätt i Tobins Q, att öka med motsvarande 

koefficient. Följaktligen redovisar regressionsanalysen att miljö samt mänskliga rättigheter 

har en viss positiv effekt på bolagens lönsamhet, men inte starka effekter nog för att påvisa att 

ett signifikant samband existerar. Vilket resulterade till ett neutralt korrelerat samband, detta 

gäller både regressionsanalysen från miljö och mänskliga rättigheter. Där ett signifikant 

samband i denna studie endast kunnat påvisas om p-värdet (p < 0,05), då studiens 

konfidensintervall låg på 95%.   

 

Resultatet i denna studie visade på en neutral korrelation mellan lönsamhet och CSR, vilket 

betyder att de inte går att påvisa att CSR påverkar lönsamheten. Detta resultat kan tyda på att 

dessa företag inte arbetar med CSR på rätt sätt. Enligt Grankvist (2009) måste företag börja 

tänka mer långsiktigt för att kunna uppnå högre lönsamhet och menar att en korrekt 

tillämpning av CSR kan bidra till en högre lönsamhet för företag. Den neutrala korrelation i 

denna studie kan förklaras genom att företag ser på CSR som en kostnad eller som enbart en 

moraliskt korrekt gärning. (Porter & Kramer, 2002).  

 

I Carrolls pyramid definieras fyra olika ansvar för företag. Den ekonomiska, den rättsliga, den 

etiska och det filantropiska ansvaret. Genom denna teori går det att analysera de företag som 

har studerats i denna uppsats. Det neutrala sambandet kan förklaras genom att dessa företag 

tar ansvar för dessa fyra dimensioner men kanske inte tillräckligt mycket. Enligt Carroll är det 

i företagets eget intresse att ta ansvar för dessa fyra dimensioner för att n lönsamhet. Det 

etiska och det filantropiska ansvaret är lika viktiga som det ekonomiska och det rättsliga 

ansvaret. För att CSR ska kunna genomsyra ett företag måste de fyra ansvarområdena 

implementeras i organisationen. (Carroll, 1998)  

 

Enligt Porter och Kramer (2002) måste företag ändra sin syn på CSR, CSR och lönsamhet ska 

inte anses vara motstridiga. Företag måste kartlägga det som är relevant för att kunna skapa en 

konkurrensfördel, alltså måste det finnas en strategi bakom CSR arbetet inte enbart filantropi. 

Det som kan antas i denna studie är att de studerade företagen använder CSR utan att ha en 

genomtänkt strategi bakom arbetet. Porter och Kramer kallar detta för “strategisk filantropi” 
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där de filantropiska aktiviteterna som företaget utför måste vara kopplade till 

kärnverksamheten för att på så sett kunna påverka lönsamheten positivt. Genom “strategisk 

filantropi” kan företagen ge nytta åt både verksamheten och samhället. (ibid)  

 

Det neutrala sambandet mellan CSR och lönsamhet i denna studie kan även förklaras genom 

att de studerade företagen använder sig mest av filantropi som inte är kopplad till den egna 

verksamheten. Enligt Halme (2007) är det bästa sätten att nå lönsamhet genom att antingen 

integrera CSR i sin verksamhet eller genom att använda CSR för att utveckla nya 

affärslösningar eller produkter. Ren filantropi är enligt Halme (2007) enbart en kostnad för ett 

företag. Genom resultatet från denna studie påverkar CSR-arbetet inte de valda företagen 

negativt vilket då visar att det går att utesluta faktumet att dem enbart använder sig av 

filantropi.  

 

Den institutionella teorin avser att förklara hur samhället påverkar organisationer. Detta skulle 

vanligtvis kunna granskas vid en branschindelning för att se huruvida bransch liknande bolag 

arbetar på liknande sätt. Detta har dock inte uträttas i denna studie, det som kan påvisas i 

denna studie med stöd från Folksams Index för ansvarsfullt företagande (FIFAF) är dem 

liknande betygsresultaten i CSR gällande storleken bolagen befinner sig inom. Detta bekräftar 

att samhället påverkar större organisationer genom att sätta höga krav samt förväntningar på 

större organisationer vilket tvingar de att bedriva ett förbättrat CSR-arbete i jämförelse mot 

mindre bolag. Enligt teorin tvingande isomorfism kan starkare organisationer tvinga svagare 

organisationer att följa formella och informella regler (Eriksson-Zetterquist, 2009). De nya 

EU-direktiven samt den nya svenska lagstiftningen är i detta fall den starkare organisationen 

som har tvingat svagare organisationer att hållbarhetsrapportera. Mimetisk isomorfism kan 

även vara en orsak till varför de studerade företagen inte når lönsamhet genom CSR. De 

mindre organisationerna ser de större organisationernas CSR-arbete och imiterar detta för att 

kunna uppnå samma resultat. Problemet är dock att de då inte har en genomarbetat strategi till 

varför de implementerar CSR i sin verksamhet, detta kan resultera i att CSR-arbetet 

genomförs sämre. 

 

Gällande intressentteorin, kan teorin användas för att förklara sambandet mellan CSR och 

CFP enligt (Margolis & Walsh, 2003). Dessa två författare har i sin studie från (2003) sett 

över resultat från tidigare forskningar där Corporate social performance (CSP) använts som 

den oberoende variabeln vid beräkning av Corporate financial performance (CFP). Av dessa 

109 studier som använde CSP som oberoende variabel resulterade 26 % av studierna på ett 

icke signifikant samband (neutralt). I förhållande till detta, hade intressentteorin tillämpats 

som en variabel i denna studie skulle det i självfallet kunnat påverka studiens slutgiltiga utfall. 

Detta på grund av att teorin förklarar hur olika intressenter är delaktiga i en organisation, hur 

ledningen styrs samt de möjligheter som finns gällande en organisations lönsamhet 

(Donaldson & Preston, 1995). Ytterligare starkt påverkande kontrollvariabler hade därmed 

påverkat på lönsamheten. Detta påpekar även McWilliams och Siegel (2000) som till en 

början resulterade till ett positivt samband, men när en till variabel lades till blev resultatet 

neutralt.  
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5.3 Diskussion 

I detta kapitel kommer eventuella nackdelar samt reflektioner om studien att 

presenteras.  

Studiens syfte var av central punkt för att besvara hypoteserna i denna studie. Tidigare 

forskning visade på delade resultat gällande CSR:s påverkan på lönsamhet. Som tidigare 

nämnt menar många forskare att CSR är en väldigt abstrakt samt svår beräknad benämning 

som kan vara anledningen till de avvikande resultaten. Medan Carroll (1998) menar på att det 

är av en självklarhet att företag ska få en positiv ekonomisk effekt när de jobbar med att 

strategiskt ta ansvar och är etiska i sina beslut. Han påstår även att arbetet med CSR självklart 

måste vara strategiskt upplagt, att strategiskt välja ut de sociala ansvaren som i längre sikt kan 

påverka företagets lönsamhet positivt. För i slutändan är det företagen själv som gynnas mest 

utav CSR arbetet och inte samhället. (ibid) 

 

Företagens CSR-arbete har en påverkan på lönsamhet? 

Detta antagande kunde inte påvisas i denna studie. Faktorerna till detta kan vara flera enligt 

(Margolis & Walsh, 2003; McWilliams & Siegel, 2000; Ullman, 1985) Intressentteorin kan 

exempelvis vara en faktor. I studien användes Folksams Index som mått på bolagens CSR-

arbete därav är vi skribenter inte medvetna om Folksams Index tagit någon vidare hänsyn till 

denna teori. Teorin agerar på sätt att den användas för att vidare förklara sambandet mellan 

social prestation (CSR) och finansiell prestation (CFP). (Margolis & Walsh, 2003) Teorin ser 

inte endast över de internt involverade aktörerna i ett företag som ledning och anställda. Utan 

teorin undersöker även den övergripande faktorerna som intressenter, investerare, leverantörer 

samt kunder för att se hur dessa påverkar en organisation. Freeman (2001) diskuterar även 

kring detta och menar att intressentteorin ser över alla dessa aspekter och att alla dessa 

aspekter är av väsentlig vikt vid styrandet av en organisation. Detta kan medföra 

bristfälligheter i resultaten. 

 

Margolis och Walsh (2003) nämner i sin studie att ungefär hälften (50%) av de granskade 

studierna visade på ett positivt samband när CSP användes som oberoende variabel. Av denna 

anledning kan man i viss mån ifrågasätta varför man inte i denna studie även åstadkom ett 

positivt samband? Majoriteten av tidigare forskningsstudier har använt ROA samt ROE som 

sina lönsamhetsmått. Beräkningen av dessa mått skiljer sig ifrån det använda måttet i denna 

studie som var, Tobin’s Q. Tobin’s Q:s formel skiljer sig från de tidigare nämnda måtten samt 

innefattar bolagens marknadsvärde i förhållande till återanskaffningsvärdet för bolagets 

tillgångar. Tidigare studier som även använt sig av Tobin’s Q var (Yermack, 1996; Anderson 

& Reeb, 2003) men fått olika resultat i jämförelse med denna studie. Detta kan bero 

operationaliseringen samt skillnad i variabler eller anpassningen av formel Tobin’s Q. 
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Diskussionen kring varför denna studie inte åstadkom ett positivt samband mellan CSR och 

lönsamhet som antogs i studiens hypoteser kan vara av flera anledningar. Det som kunnat 

påverka studiens resultat kan ha varit på grund av för kort tidsintervall för de studerade 

bolagen. Ett längre intervall kanske hade gett en tydligare bild av en förändring inom detta 

forskningsområde, som under senaste tid fått nya restriktioner samt ökade förväntningar på 

samtliga bolag. En annan faktor som kunnat påverka resultaten som nämnts tidigare är valet 

av variabler samt lönsamhetsmått. Fler kontrollvariabler och även uträkningen av fler 

lönsamhetsmått hade påverkat resultaten. En tredje betydande faktor är datainsamlingen. 

Majoriteten av all data samlades in från Folksams Index (FIFAF), hade insamlingen av data 

från ett annat Index för socialt ansvar påverkat resultaten? Frågan är relevant då 

framräkningen av CSR kan skilja sig från ett Index till ett annat.   

 

 

 

 

 

 

 

6. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer slutsatsen för denna studie att presenteras samt 

implikationer och till sist förslag på vidare forskning. 

Syftet för denna studie var att undersöka det eventuella sambandet mellan CSR och lönsamhet 

mätt i Tobins Q. De två hypoteserna i studien var att ett positivt samband mellan CSR-arbete 

och lönsamhet kunde påvisas med hjälp av en regressionsanalys. Variabeln CSR togs från 

FIFAF där det var uppdelat i två dimensioner, miljö och mänskliga rättigheter. Variabeln 

lönsamhet mättes genom en justerad formel för Tobins Q. I studien genomfördes fyra stycken 

regressioner där hypoteserna testades. Resultatet från regressionsanalysen visade att ett 

signifikant samband inte kunde påvisas. Resultatet var neutralt och hypoteserna förkastas.  

 

En slutsats som kan dras från detta resultat är att de företag som studerats i denna uppsats ser 

på CSR som en kostnad och inte som ett verktyg. CSR som ett verktyg för att nå ökad 

lönsamhet underskattas och därför läggs inte arbete ner för att utveckla ett strategisk CSR 

arbete. Avslutningsvis går det att dra slutsatsen att det finns ett positivt samband mellan CSR 

och lönsamhet, men för företag ska uppnå detta måste företag ändra synen de har på CSR 

samt arbeta med det på rätt sätt. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 
Efter det nya EU direktivet samt den nya svenska lagstiftningen kommer många bolag bli 

tvungna att hållbarhetsrapportera (Lennartsson, 2015; Regeringskansliet 2016). Ett förslag till 

vidare forskning skulle därför vara att undersöka hur detta nya direktiv samt lagstiftning 

påverkar CSR-arbetet och sambandet med lönsamhet. Det vore intressant att undersöka hur 

detta samband skulle förändras under ett längre tidsintervall, efter dessa lagförändringar gått 

igenom och även ha med branschindelning för öka förståendet samt kunna dra tydligare 

slutsatser. Skulle detta påverka sambandet mellan CSR och lönsamhet positivt, negativt eller 

neutralt? 

 

 

6.2 Implikationer 
EU- direktiven och den nya svenska lagstiftningen kommer att leda till mer 

hållbarhetsrapportering bland bolag. På grund av detta är det högst viktigt, inte bara för bolag 

att undersöka om CSR påverkar lönsamheten. Resultatet från denna studie tyder på att ett 

samband mellan CSR och lönsamhet inte kan påvisas. Resultatet visar att de företag som 

ingick i studien inte arbetar med CSR på rätt sätt. CSR kan bidra till en högre lönsamhet bara 

rätt metod använts. 
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Tabell 1 – Samlade värden för Mänskliga rättigheter & Miljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLER  OBSERVATIONER MEDELVÄRDE Standardavvikelse MIN MAX 

       

TOBINS Q  201 0,590 0,560 -0,277 7,612 

       

MILJÖ  201 2,160 1,520 0,000 6,030 

       

MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER 

 201 2,275 1,228 0,000 4,900 

       

RISK  201 0,472 0,207 -0,088 0,999 

       

STORLEK  201 1,01 0,843 0 (small)  2 (large)  
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Nedan,  bivariat regression, miljö 

 

 

Nedan, multipel regression, miljö 
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Nedan, bivariat regressionsanalys, mänskliga rättigheter 

 

 

Nedan, multipel regressionsanalys, mänskliga rättigheter 

 

 

 

 

 

 

 


