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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Samhällsintresset bland konsumenter har ökat, vilket har bidragit till att både 

svenska och internationella företag måste agera och ta sitt sociala ansvar.  Hållbarhet berör 

alla företag runt om i världen och i takt med detta skapas en angelägenhet för företag att 

arbeta i linje med CSR (Corporate Social Responsibility). Hur mycket ansvar ska företagen 

ta? Är målet att endast uppnå vinstmaximering eller ska CSR-perspektivet tas i beaktning?  

 

Syfte: Syftet i denna studie är att undersöka hur CSR-arbete påverkar svenska företags 

finansiella prestanda, med avseende på lönsamhet (CFP).  

 

Metod: Denna studie har använt en deduktiv kvantitativ metod, för att kunna besvara studiens 

frågeställning samt uppfylla syftet. Folksams rapport “Index för ansvarsfullt företagande” 

användes för att operationalisera CSR-variabeln och Tobin’s Q, ROE, ROA samt 

vinstmarginal användes för att operationalisera lönsamhet. För att undersöka vilket samband 

som råder genomfördes multipel regressionsanalys.  

 

Slutsats: Studiens resultat påvisar att det råder ett negativt samband mellan CSR och 

lönsamhetsmåttet ROE. Resterande lönsamhetsmått Tobin’s Q, ROA och vinstmarginal råder 

det inget samband, då det inte går att statistiskt påvisa.  

 

Nyckelord: CSR, CFP, lönsamhet, Tobin’s Q, avkastning på eget kapital (ROE), avkastning 

på totalt kapital (ROA), vinstmarginal, Folksams Index. 
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Abstract  
 

Background: Consumer interest in the community has increased, which has helped both 

Swedish and international companies to act and take their social responsibility. Sustainability 

affects all companies around the world and, such as, creates an issue for companies to work 

with CSR (Corporate Social Responsibility). How much responsibility should companies 

take? Is the goal to only maximize profits, or should the CSR-perspective be considered? 

 

Purpose: The purpose of this study is to examine how CSR affects Swedish company’s 

financial performance, in terms of profitability (CFP).  

 

Methodology: This study has used a deductive quantitative method to be able to make a 

statistical generalization, to answer the question of the study as well as fulfillment the 

purpose. Folksam’s report “index för ansvarsfullt företagande” was chosen to operationalize 

the CSR-variable, and Tobin’s Q, ROE, ROA och profitmargin were used to operationalize 

profitability. To examine how CSR affects financial perfomance a multiple regression 

analysis was used.  

 

Conclusion: The studys results indicate that there is a negative correlation between CSR and 

ROE. Remaining profitability Tobin’s Q, ROA and profitmargin indicates that there is no 

significant correlation between CSR and profitability.  

 

Keywords:  CSR, CFP, profitability, Tobin’s Q, Return on Equity (ROE), Return on Assets 

(ROA), profitmargin, Folksams Index.  
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Begreppslista 
  

CSR = Corporate Social Responsibility  

 

CSP = Corporate Social Performance 

 

ROE = Avkastning på eget kapital 

 

ROA = Avkastning på totalt kapital  

 

FoU = Forskning och Utveckling 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel redogör för studiens bakgrund där begreppet CSR samt lönsamhet 

introduceras. Vidare diskuteras ämnet CSR, följt av studiens frågeställning, syfte och 

avslutningsvis avgränsning.  

1.1 Bakgrund 

“Tisdag 20 augusti, 2013 var det ”Earth Overshoot Day” 1, den dag varje år då 
mänskligheten går över den årliga ekologiska gränsen för planeten, och konsumerar och 

förorenar mer än vad jorden kan tåla. 1987 inföll denna dag den 19 december. Om vi 

fortsätter i nuvarande takt behöver vi två jordklot redan 2030” (Folksam 2013). 

  

Samhällsintresset bland konsumenter har ökat, vilket har bidragit till att både svenska och 

internationella företag måste agera och ta sitt sociala ansvar. Allt eftersom kraven och 

medvetenheten ökar hos företag, ställs högre krav på företag att agera ansvarsfullt (Svenskt 

Näringsliv 2016). Hållbar utveckling är ett omskrivet och aktuellt område i media samt 

litteratur (Naturskyddsföreningen 2015), där en definition av hållbar utveckling lyder som 

följande: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Brundtland rapporten 1987). 

Definitionen innebär att människor ska ta hänsyn till kommande generationer utan att 

äventyra deras möjligheter till att tillgodose deras behov (Ibid). 

  

Hållbarhetens betydelse uppmärksammas allt mer frekvent i media, där många 

tidningsredaktioner skriver om hållbar utveckling och dess påverkan på samhället (Dagens 

Nyheter 2018).  Hållbarhet berör alla företag runt om i världen och i takt med detta skapas en 

angelägenhet för företag att arbeta i linje med CSR (Corporate Social Responsibility). 

Innebörden av CSR kan beskrivas som att företagen tar sitt sociala- och samhällsansvar för att 

främja den hållbara utvecklingen (Allies u.å.). Detta är ett område som har växt fram under en 

lång tidsperiod och är ett grundligt begrepp i samhället. Grafström, Göthberg & Windell 

(2008) beskriver väsentligheten och vikten av hur CSR berör mer än endast det ekonomiska 

ansvaret utan även den sociala aspekten tas i beaktande. CSR-arbete är en viktig beståndsdel i 

företagen för att skapa konkurrenskraft, där företagen bör sammansmälta de sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekterna i deras verksamhet. Waddock och Graves (1997) 

menar att ett samspel mellan dessa aspekter kan leda till konkurrensfördelar för företagen när 

de tar hänsyn till CSR i deras verksamhet.   

 

Med vikten av CSR-inriktat arbete i åtanke beslutade riksdagen under hösten 2016 en 

omfattande ändring i årsredovisningslagen. Ändringen berör företag med en viss storlek och 

syftar till att dessa ska upprätthålla en hållbarhetsrapport, vilket omfattar cirka 1 600 svenska 

företag. Lagändringen innebär att årsredovisningarna som publiceras från och med våren 2018 

ska innehålla en enskild hållbarhetsrapport (PWC 2016). Beslut om ändringen baseras på EU-

direktivets rapporteringskrav, som ämnar till att skapa en transparens för allmänheten 

gällande företagens hållbarhetsarbete (EY 2015). Denna omfattande lagändring är uppe för 

debatt då företag som tidigare inte gjort hållbarhetsredovisning omfattas av det nya lagkravet. 

Kritiker menar att resultatet av denna lagändring kommer medföra större kostnader för dessa 

företag (Foyen 2015). 
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En studie genomförd av Freeman, Hockert och Strand (2015) visar att Sverige placerar sig i 

dagsläget, till skillnad från resterande länder, i spetsen vad gäller CSR-arbete då många 

svenska företag har insett att det vidgar affärsmöjligheterna. Av studiens undersökta 50 länder 

fick de svenska företagen den högst rankningen med avseende på CSR- arbete (Freeman, 

Hockerts & Strand 2015). När företag väljer att prioritera hållbar utveckling är det en given 

omständighet att de har ett långsiktigt tänkande ur ett globalt perspektiv (Svenskt Näringsliv 

2017).  

 

CSR är en aspekt som är svår att mäta rent kvantitativt, därav har forskare brutit ned 

begreppet i Corporate Environmental Performance (CEP), Corporate Social Performance 

(CSP) och Coporate Financial Performance (CFP) (Carroll & Shabana 2010). Begreppet CFP, 

vilket på svenska är företagets finansiella prestation, associeras med det generella uttrycket 

‘’lönsamhetsmått’’ som delas in i redovisningsbaserade och marknadsbaserade mått, vilket 

bland annat omfattas av avkastning på eget kapital och avkastning på tillgångar (Barnett & 

Salomon 2012) Detta begrepp kommer i studien att omfattas av det generella uttrycket 

“lönsamhet”.  

1.2 Problemdiskussion 

Medvetenheten om att agera hållbart har ökat i takt med EU:s offentliggörande om strategier 

för att uppnå en optimal hållbar utveckling (EY 2015). Med utgångspunkt i tidigare forskning 

har tolkningen om sambandet mellan CSR och lönsamhet delade uppfattningar, ger det en 

lönsam inverkan för företag eller medför det endast kostnader? Med detta som bakgrund 

skapas en problematisk överblick huruvida CSR har en positiv eller negativ inverkan på 
företagens lönsamhet. Med bristande bevis till vilken mån CSR påverkar lönsamheten, har 

diverse forskning visat på olika samband mellan dessa variabler. Dessa aspekter har skapat en 

diskussion då resultatet av studierna kan ge positiva eller negativa utfall med avseende på 
CSR och CFP. 

 

Tidigare forskning är oense angående vilka mått som är användbara vid mätning av lönsamhet 

och vilka mått som ger den optimala bilden av lönsamhet (Orlitzky et al 2003). Då olika 

forskning tar med olika lönsamhetsmått har Margolis och Walsh (2003) sammanställt 95 olika 

forskningsstudier där det förekom 70 olika lönsamhetsmått. De mest förekommande 

redovisningsbaserade måtten som studien påvisar var avkastning på det egna kapitalet (ROE) 

och avkastning på tillgångarna (ROA). Inom marknadsbaserade mått, inom tidigare forskning, 

är Tobins Q måttet det mest förekommande måttet (Chung och Pruitt 1994; Fumio 1982; 

Flammer 2015; Mishra 2017) 

 

Då lönsamhet är en central del för företagen har mycket forskning gjorts med fokus på hur 

CSR-aktiviteter påverkar företagens lönsamhet (Oh, Chang & Cheng 2016). Robert G Eccles, 

en professor med bas från Harvard University, fastställer att CSR driver företag mot en högre 

prestanda vilket eventuellt kan resultera i en högre lönsamhet (SvD Näringsliv 2015). 

Forskarna Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) genomförde en studie där de använde sig av en 

metaanalys med motivering till att det är en användbar teknik vid analys av sambandet mellan 

CSR och CFP. Slutsatsen av studien påvisade ett positiv samband mellan variablerna, där 

CSR sågs som en investering för företagen som i sin tur gynnade lönsamheten. Studien stärker 

Froomans (1997) slutsats som menar att CSR inte bara är essentiell för företag, utan även har 

en värdemaximerande effekt. Med Orlitzky (et al 2003) som utgångspunkt stödjer Dixon-
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Fowlers (Slater, Johnson, Ellstrand & Romi 2012) studie det resonemang som framställts. 

Resultatet som Dixon-Fowler (et al 2012) presenterar genom en metaanalys visar på ett 

positivt samband för en hållbar profilering, dock visar resultatet att det kan variera med 

avseende på vilket land företagen är verksamma i. Inom studiens givna signifikansnivå 
(95%), hamnar den genomsnittlig signifikansen inom intervallet. 

  

Robert G. Eccles (2012) undersökning om den inverkan hållbarhet har på företagets prestanda 

bevisade att företag med hög hållbar profilering besitter långsiktiga fördelar som exempelvis 

konkurrensfördel och värdemaximering för aktieägare. Studien beskriver hur “High 

Sustainability” företag kan gynna aktieägares portföljer och att företag kan implementera ett 

miljö- och socialt ansvarstagande utan att offra lönsamheten. Vidare belyser Eccles (2012) 

även att företaget med ‘’high sustainability’’ överträffar företag med ‘’low sustainability’’ 
inom CFP. Trots att dessa studier påvisar en positiv aspekt av sambandet mellan CSR och 

CFP, föreligger bristande överensstämmelser. 

  

Det neoklassiska synsättet har en annan vinkel som konstaterar att företagens fokus bör vara 

att öka lönsamhet i första mån, därefter CSR (Friedman 1970). Synsättet Milton Friedman 

(1970) förespråkar stöds av flera forskare där bland annat Wang, Dou & Jia (2016) menar att 

implementering av CSR bidrar till en ökad kostnad för företagen och har ett negativt samband 

till CFP. En annan studie av Bento, Mertins & White (2014) stärker tidigare forsknings 

hypoteser om ett negativt samband mellan CSR och CFP där forskarna undersökte relevansen 

av att implementera CSR. Resultatet visade att de finansiella måtten prioriterades framför 

CSR-måtten. Rieg (2015) förklarar i linje med Bento (et.al 2014) varför företag väljer bort 

CSR måtten framför de finansiella måtten. Forskaren redogör för hur företagsledare 

prioriterar de kortsiktiga finansiella målen i hopp om att skapa ett värde för aktieägare. Vidare 

beskrivs motsatsen till kortsiktighet vilket benämns som value based management. Fokuset är 

att uppnå de långsiktiga målen för att skapa ett långsiktigt värde till företaget, och det är ur 

denna aspekt CSR tas i beaktande. Rieg avslutar studien med att konstatera att de kortsiktiga 

finansiella målen prioriteras framför de långsiktiga målen. Företagsledare motiverar detta med 

att aktieägarna föredrar den kortsiktiga aspekten framför den långsiktiga. Forskarna Barnea 

och Rubin (2010) fördjupar sig vidare i diskussionen om sambandet mellan CSR och CFP, 

där de skildrar CSR som en kostsam process för företag där kapital krävs för att kunna 

investera i CSR-aktiviteter. Vidare stödjer detta tidigare resonemang där forskare redogör för 

det negativa sambandet mellan CSR och CFP med bakgrund till att CSR aktiviteter är 

kostsamma samt resulterar till en försämrad lönsamhet (Barnea & Rubin 2010). 

  

Denna studie belyser ett välutforskat område, dock råder det tvetydighet om CSR har en 

positiv eller negativ inverkan på lönsamhet inom företagen. Denna studies forskningsgap 

baseras på att tidigare forskning inte belyser de svenska företagens CFP i samband med CSR 

vilket resulterar i att tidigare forsknings slutsatser inte kan generaliseras till svenska företag. 

Studiens motiv är att undersöka detta forskningsgap och bedöma hur CSR påverkar svenska 

företags lönsamhet (CFP).  

 

1.3 Frågeställning 

•         Hur påverkar CSR svenska företags lönsamhet (CFP)? 
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1.4 Syfte 

Syftet i denna studie är att undersöka hur CSR-arbete påverkar svenska företags finansiella 

prestanda, med avseende på lönsamhet (CFP).  

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer avgränsa sig till svenska företag som är listade på Folksams index för 

ansvarsfullt företagande. De listade företagen är börsnoterade på Stockholmsbörsen OMX per 

maj 2013. Företagen i Folksams index kategoriserats enligt följande; Small, Mid, Large Cap 

där det består av totalt 250 svenska företag. Då svenska företag rankas högt inom diverse 

index mätningar gällande CSR- arbete (Strand et al 2015) är det av betydelse att undersöka 

hur CSR påverkar lönsamheten.  

 

1.6 Disposition  

Teori 

Kapitlet teori kommer att omfatta relevanta teorier och tidigare forskning för att kunna 

besvara studiens frågeställning. Kapitlet beskriver olika teorier samt presenterar tidigare 

forskning med hänsyn till positiva och negativa samband mellan CSR och lönsamhet. Kapitlet 

kommer att avslutningsvis presentera de hypoteser som studien har sin utgångspunkt i.  

Metod 
Kapitlet metod omfattar vilken forskningsdesign studien har valt att använda samt 

operationalisering av data och dess relevans för denna studie. Kapitlet kommer även att 

presentera metoden, regression och vilka variabler som anses relevanta för studien. 

Avslutningsvis diskuteras källkritik och överförbarheten i studien.  

Resultat  

Kapitlet presenterar de 174 företagen som omfattas i studien och respektive lönsamhetsmått; 

Tobins Q, ROA, ROE och vinstmarginal. Resultatkapitlet kommer även att presentera 

företagens givna poäng som Folksam har tilldelat utifrån deras hållbarhetsarbete. Kapitlet 

kommer även att presentera de väsentliga variablerna som framtogs av den multipla 

regressionen, där koefficient och P-värde framställs.  

Analys 

Detta kapitel kommer att analysera denna studies framtagna resultatet med befintligt 

presenterad teori.  

Diskussion 

I detta kapitel presenteras en avslutande diskussion, implikationer samt metodkritik för 

studiens resultat.  

Slutsats 
Kapitlet kommer att presentera de slutsatser som denna studie har kommit fram till.  
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2. Teori  

Kapitlet teori kommer att omfatta relevanta teorier i form av CSR, Stakeholder teorin samt 

neoklassiska teorin. Dessa teorier diskuteras sedan i förhållande till CSR och lönsamhet. 

Avslutningsvis presenteras och diskuteras tidigare forskning med hänsyn till positiva, 

negativa samt inget samband mellan CSR och lönsamhet.  

 

2.1 CSR 

Då det råder tvetydigheter i samband med CSR blir definitionen av begreppet komplext och 

diskussioner kring ämnet är komplicerat (Benedict 2014). Bryts ordet CSR ut består begreppet 

av tre huvudområden; sociala, ekonomiska och miljömässiga (Ansvarsfullt företagande u.å.). 

Trots att definitionen av begreppet CSR är oklar finns det befintliga förklaringar till dess 

innebörd. Dahlsrud (2008) menar att CSR istället delas in i fem dimensioner; 

miljödimensionen, den sociala dimensionen, den ekonomiska dimensionen, 

intressentdimensionen och frivilliga dimensionen. En annan mer djupgående definition, är att 

CSR är ett socialt ansvarstagande med hänsyn till intressenternas förväntningar inom 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter (Aguinis & Glavas 2012; Pérez & Rodríguez 

del Bosque 2016). CSR är en essentiell beståndsdel inom företagande, dels för samhällets 

utveckling dels för konsumenternas förväntningar på företaget. Implementering av CSR och 

dess kärnegenskaper går en ljus framtid till mötes då konsumenternas engagemang för företag 

och deras relation gentemot samhället ökar gradvis (Carroll 1999). 

  

Företag kan jobba med CSR genom diverse metoder, där bland annat McWilliams och Siegel 

(2000) beskriver i deras studie hur kraven på företagen ökar på att arbeta hållbart, vilket har 

medfört att företagen beaktar CSR som en finansiell strategi. I linje med McWilliams och 

Siegel stärker Baron (2001) teorin om att CSR attraherar konsumenter som tänker hållbart 

vilket eventuellt gynnar företagets lönsamhet då företagen får tillgång till en större kundkrets. 

Fortsättningsvis belyser Baron att företag kan implementera CSR som ett strategiskt val för att 

uppnå diverse mål, som exempelvis lönsamhet. Bagnoli och Watts (2003) presenterar att 

företag även kan utgå från privata skäl med motiveringen att uppnå marknadsandelar. Enligt 

Waldman, Siegel och Javidans (2004) studie påvisar resultatet att den huvudsakliga faktorn 

till att företagsledare tenderar att implementera CSR-strategier, beror på att företagsledare är 

intellektuellt stimulerande. 

 

2.1.1 Relationen mellan CSR och lönsamhet 

Begreppet CFP (Corporate Finacial Performance), vilket på svenska är företagets finansiella 

prestation, associeras med det generella uttrycket ‘’lönsamhetsmått’’ (Barnett & Salomon 

2012). CFP och dess relation till CSR har varit omdiskuterat kring huruvida CFP har en 

positiv koppling till CSR eller inte. Majoriteten av de befintliga studierna påvisar ett visst 

positivt samband mellan dessa områden, dock är inte alla eniga (Margolis & Walsh 2003; 

Tang, Hull & Rothenberg 2012). Ullmans (1985) studie om relationen mellan CSR och CFP 

påvisar ett negativt resultat ur ett neoklassiskt synsätt. Ullman hänvisar till de direkta 

kostnaderna för företaget och Aupperle (1985) stärker hypotesen genom att belysa att det 

medför konkurrensnackdelar. Russo och Foutos (1997) menar att företag med en 

miljöprofilering har en betydligt högre finansiell prestanda vilket påverkar lönsamhetsmåtten 
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positivt. McWilliams och Siegel (2000) hänvisar till att relationen mellan CSR och CFP är 

neutral utan vidare anmärkning och detta stöds även av studien av Aupperle (1985). 

Lönsamhetsmått som exempelvis avkastning på eget kapital (ROA) bevisas statistiskt öka i 

samband med CSR-arbete inom ett företag (Ameer & Othman 2012). Då begreppen CSR och 

CFP är problematiska att mäta, har tidigare forskning vagt presenterat vägande variabler till 

relationen mellan CSR och CFP. Forskningsresultat blir varierande samt inkonsekventa vilket 

påverkar de beroende variablerna i diverse studier. (Tang, Hull & Rothenberg 2012; Waddock 

och Graves 1997). 

2.2 Stakeholder teorin i förhållande till CSR 

Stakeholder Theory, vilket på svenska blir intressentteori, grundar sig i att alla intressenters 

önskemål bör tas i beaktande när företagsledare styr, där bland annat kunder och aktieägare 

kategoriseras som intressenter (Benson & Davidson 2010; Berman, Wicks, Kotha & Jones 

1999). Teorin har som grund att tillgodose alla intressenters behov och önskemål för att 

maximera företagsvärdet (ibid). Salancik & Pfeffer (1978) menar att företagsledare bör ta 

hänsyn till sina intressenter för att underlätta och dessutom förbättra besluten som tas inom 

företaget. Likt Benson och Davidson (2010), beskriver och definierar Donaldson och Preston 

(1995) två typer av stakeholder-teorier; instrumental – och normativ stakeholder-teori. Båda 

teorierna delar samma uppfattning och menar att intressenternas behov och önskan ska tas 

hänsyn till. 

  

Stakeholder-teorin kan enligt Freeman (1984) ses som strategisk där intressenters intressen är 

en avgörande faktor för att kunna öka företagets prestation, både ur ett socialt men även ett 

finansiellt perspektiv. Vidare argumenterar Evan (1988) att ett moraliskt perspektiv bör tas i 

beaktande inom denna teori. Däremot kritiserade Goodpaster (1991) Freeman och Evans 

forskning och menade att det ska skiljas mellan att underhålla en god relation med företagets 

intressenter ur ett ekonomiskt perspektiv, och att underhålla en god relation med företagets 

intressenter ur ett moraliskt perspektiv. Goodpasters (1991) resonemang mynnar ut i en 

paradox, som menar att de ekonomiska målen genererar affärer utan inslag av etik, samt att 

det moraliska perspektivet åstadkommer etik, dock inte affärer.  

 

Flera tidigare forskningar har beskrivit CSR-arbetets positiva påverkan på lönsamhet med 

stakeholder-teorin som grund (Wang, Dou & Jia 2016). Intressentteorin är en viktig 

beståndsdel som stödjer den positiva kopplingen mellan CSR och lönsamhet där det har 

bevisats att anställda uppvisar större engagemang för ett företag som tar etik i beaktande 

(Dutton, Dukerick & Harquail 1994). Forskning har även bevisat att företag som arbetar 

mycket med CSR anses vara attraktiva arbetsgivare (Backhaus, Stone & Heiner 2002) och 

kunder ser det som en positiv aspekt vilket resulterar i att efterfrågan på företagens diverse 

varor och tjänster ökar (Bhattacharya & Sen 2003). Barnett & Salomon (2006) stärker tidigare 

resonemang som menar att investerare är mer villiga att investera i företag som arbetar med 

CSR. 

  

2.3 Neoklassiska teorin i förhållande till CSR 

Det neoklassiska synsättet konstaterar att företagens fokus bör vara att öka lönsamhet i första 

mån, därefter CSR (Friedman 1970). Forskaren Hayashi (1982) undersökte hur Tobins Q 

marginal varierar när en neoklassisk ansats tillämpas. Slutsatsen som forskaren drar är i linje 
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med Hennessy & Whiteds (2007) där båda förespråkar ett negativt synsätt gällande sambandet 

mellan CSR och lönsamhet. Många forskare förknippar det negativa sambandet mellan CSR 

och CFP till den neoklassiska teorin och menar att kostnaderna ökar som ett resultat av 

bristfälligt förtroende gentemot företagen. Detta resulterar i att en stor kapitalinsättning 

behövs samt att den finansiella räntan för lånat kapital ökar (Cheng, Ioannou, & Serafeim 

2014). I samband med att den finansiella räntan ökar, ökar den genomsnittliga 

kapitalkostnaden (WACC) som omgående påverkar lönsamheten i ett företag (Jung 2008). 

  

När lönsamheten inom företaget minskar, är det en naturlig reaktion för företagen att skära ner 

på CSR-arbetet för att uppnå kortsiktiga ökade vinster. Motsatsen görs när lönsamheten ökar 

inom företaget då företagen ökar implementering av CSR-arbeten (Preston & O’bannon 

1997). Denna strategi som Preston och O’bannon (1997) förklarar går i samma riktning som 

det neoklassiska synsättet (Aupperle, Carroll & Hatfield 1985). Milton Friedmans (1970) 

kritik som syftar till att det inte finns ett positivt samband mellan CSR och lönsamhet har en 

sammankoppling till den neoklassiska teorin, där forskaren betonar att företagens sociala 

ansvar endast bör fokuseras på att maximera avkastningen till aktieägarna. Friedman betonar 

att implementering av CSR bidrar till en ökad kostnad för företagen och har ett negativt 

samband till lönsamhet. 

 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Positivt samband mellan CSR och lönsamhet 

Griffin och Mahon (1997) har likt andra forskare genom åren undersökt sambandet mellan 

CSR och lönsamhet, där det inte råder enighet om sambandet är positivt eller negativt. Dock 

har vissa studier kommit fram till att det råder ett positivt samband mellan CSR och 

lönsamhet. För att undersöka vilket samband som finns mellan CSR-arbete och lönsamhet har 

forskarna Waddock och Graves (1997) framställt ett index med åtta variabler, där indexet 

påvisar vilken nivå företagen ligger på inom CSR-arbete. För att kunna mäta vilken påverkan 

CSR-arbetet hade på den finansiella prestationen mätte forskarna de finansiella måtten i form 

av avkastning på eget kapital (ROE), avkastning på totalt kapital (ROA) och dessutom return 

on sales (ROS). Forskarna kunde utifrån dessa mått dra slutsatsen att en hög grad av CSR-

arbete resulterar i en ökad finansiell prestanda. Dessa redovisningsmått undersökte även 

forskarna Callan & Thomas (2009) i deras studie, där de lade till ett ytterligare mått; Tobins 

Q. Deras studie stärkte Waddock och Graves (1997) tidigare resonemang, där samtliga 

lönsamhetsmått som undersöktes påvisade en positiv koppling till CSR. 

  

Det positiva sambandet som uppnås när företag satsar på CSR-relaterade arbete kan ha sin 

grund i stakeholder-teorin (Callan & Thomas 2009). Orlitzky, Schimdt och Rynes (2003) 

genomförde en metastudie och förutom det positiva sambandet mellan CSR och lönsamhet, 

kom författarna även fram till att CSR och lönsamhet påverkar varandra. Studien påvisade att 

företag som är mer lönsamma ägnar mer tid och pengar på CSR i och med att de har den 

ekonomiska möjligheten. Denna ekonomiska möjlighet genererar i sin tur att företaget blir 

mer lönsamt när CSR-aktiviteter prioriteras. Trots dessa undersökningar, gjorde forskarna 

Burke och Logsdon (1996) en studie i syfte till att ge en annan syn på hur företag kan använda 

sig av CSR-aktiviteter till sin fördel. Forskarna motiverar med att det råder brister i att hitta 

starka tidigare forskningar för att stödja den positiva kopplingen mellan CSR och lönsamhet. 

De betonade i deras studie att det är av betydelse att se CSR-arbete som en strategisk fördel, 

för att öka företagsvärde. Tillsammans utvecklade Burke och Logsdon (1996) ett ramverk för 
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implementering av CSR, där forskarna dock menar att det är viktigt att implementeringen ska 

stödja företagets huvudverksamhet för att bli en fördelaktig strategi. I linje med Burke och 

Logsdon (1996) resonerar Porter och Kramer (2006) om att betrakta CSR-arbete som en 

strategisk fördel för att kunna se helheten. 

  

Lo och Sheu (2007) undersökte sambandet mellan CSR och lönsamhet där de använde sig av 

Tobins Q som ett finansiellt mått i deras regressionsanalys. Som tidigare presenterade studier 

visade även denna studie ett positivt samband mellan CSR och lönsamhet. Andra studier 

(Klassen & McLaughin 1996) stärker tidigare resonemang och visar att det råder ett positivt 

samband mellan CSR och lönsamhet. Utgångspunkten i deras studie var att avgöra om det 

råder en positiv koppling mellan dessa två variabler. 

  

2.4.2 Negativ samband mellan CSR och lönsamhet 

Trots att tidigare forskning påvisar en positiv koppling har andra forskningar visat ett negativt 

samband mellan CSR och lönsamhet där forskare motiverar detta med att sociala och 

finansiella prestationer påverkas negativt samt att företag som implementerat CSR i sin 

verksamhet går miste om konkurrenskraft (Aupperle, Carroll & Hatifield 1985). Det råder 

kritik kring hur företag ska implementera och jobba med CSR-relaterade aktiviteter och 

forskarna menar att detta är en kostsam process som resulterar i höga administrativa 

belastningar vilket genererar extra kostnader (Jensen 2002). Friedman (1970), som sedan 

länge är en välkänd kritiker gällande CSR, menar att syftet med ett företags verksamhet är att 

främst tillgodose aktieägarnas avkastning. Han anser att företag som i stor omfattning arbetar 

med CSR-aktiviteter förlorar kapital samt resurser som kunde ha delats ut till aktieägarna 

istället för att förbättra diverse processer inom företaget. 

  

Hassel och Nilsson (2005) undersökte företag på stockholmsbörsen för att avgöra om CSR-

arbete påverkar vilken marknadsvärdering företagen får. Forskarnas hypotes utgick från att 

både företagets finansiella prestation och CSR-arbete skulle påverka vilken 

marknadsvärdering företagen skulle få samt om det finns ett positivt eller negativt samband. 

Studien kom fram till att det råder ett negativt samband då CSR-arbetet är kostsamt. Studien 

visade även att de företag som var högt rankade och arbetade med CSR, inte värderades högt 

av investerare på Stockholmsbörsen (Hassel & Nilsson 2005). Detta resonemang stärker 

Bento, Mertins och White (2016) i deras undersökning, där studiens slutsats mynnade ut i att 

investerare gav lägre värdering till företagsledare som uppnådde de CSR-relaterade målen 

men inte de finansiella målen. Däremot gavs högre värdering till företagsledare som uppnådde 

de finansiella målen men inte CSR-relaterade målen. Studien styrker även Riegs (2015) 

undersökning, som visar att investerare prioriterar de kortsiktiga finansiella målen framför de 

långsiktiga CSR-relaterade målen. Gemensamma nämnaren för samtliga studier vars resultat 

visar ett negativt samband är att CSR-aktiviteter resulterar i högre kostnader som påverkar ett 

företags centrala syfte, vilket är vinstmaximering (Barnett & Salomon 2006). 
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2.4.3 Inget samband mellan CSR och lönsamhet  

Det finns även tidigare forskningar (McWilliams & Siegel, 2000; Ullman 1985) som 

konstaterar att det inte råder ett samband mellan företagens CSR-arbete och lönsamhet. 

Forskarna McWilliams och Siegel fann att det råder bristande forskning där CSR och 

lönsamhet tog hänsyn till kontrollvariabeln Forskning och Utveckling (FoU). Motivationen 

bakom detta, förklarade forskarna, att det finns mycket forskning där FoU visar sig ha en 

positiv inverkan på företagens lönsamhet. Med detta som grund genomförde McWilliams och 

Siegel (2000) en studie där totalt 524 företag undersöktes, med utgångspunkt att FoU har en 

positiv inverkan på sambandet mellan CSR och lönsamhet. Forskarnas studie resulterade i att 

de förkastade sin hypotes om att CSR och FoU har ett starkt samband när FoU togs hänsyn till 

vilket visade att CSR har ett neutralt samband med lönsamhet. Detta är motsatsen till vad 

bland annat forskarna Waddock och Graves (1997), som påvisade ett positivt samband mellan 

CSR och lönsamhet och forskaren Friedman (1970) som påvisade ett negativt samband 

mellan CSR och lönsamhet. Andra forskare som även stärker detta neutrala/icke befintliga 

samband är Belu och Manescu (2011) som i deras studie drog slutsatsen att CSR-arbete inte 

försämrar företagens lönsamhet, men även att det inte resulterar i ett positivt samband med 

avseende på lönsamhet. 
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3. Metod 

Kapitlet metod omfattar vilken forskningsfilosofi, forskningsansats samt forskningsstrategi 

denna studie har sin utgångspunkt i. Vidare presenteras hur denna studie har 

operationaliserat CSR med hjälp av Folksams index, samt operationalisering av lönsamhet. 

Kapitlet kommer även att presentera metoden, multipel regression, samt vilka variabler som 

anses vara relevanta för studien. Vidare presenteras studiens hypoteser och avslutningsvis 

diskutera studiens trovärdighet  

3.1 Vetenskapssyn 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Den positivistiska forskningsfilosofin förespråkar den naturvetenskapliga 

forskningsprincipen, vilket är denna studies utgångspunkt vid val av forskningsfilosofi 

(Andersson 2014). Den positivistiska forskningsfilosofin grundar sig i att fokusera på det 

positivt givna och det som är det objektivt sanna. Positivismen har sin grund i realismen där 

forskare ska sträva efter den absoluta kunskapen (Sohlberg & Sohlberg 2013). Denna studie 

strävar efter att vara objektiv för att kunna besvara studiens frågeställning vilket ökar 

trovärdigheten. Det är väsentligt att ta den objektiva aspekten i beaktande vid studier med 

positivistisk utgångspunkt (Sohlberg & Sohlberg 2013). Vidare beskriver författaren Hartman 

(2004) att det är genom observationer eller genomförande av empiriska undersökningar som 

kunskap erhålls om verkligheten inom positivismen. Den positivistiska inriktningen 

förespråkar att hypoteser ska ställas upp och testas med tidigare forskning som utgångspunkt. 

Det är viktigt att hypoteserna baseras på tidigare forskning och inte grundas på egen 

uppfattning gällande respektive fenomen (Hartman 2004). 

Likt författarna Davidson och Patel (2011) beskriver Andersson (2014) hermeneutik som raka 

motsatsen till positivism. Den hermeneutiska forskningsfilosofin har sin grund i att varje 

människa upplever samt uppfattar omgivningen på olika sätt. Tvärtemot positivismen, går det 

inte i den hermeneutiska forskningsfilosofin att besvara och få kunskap om människans 

subjektiva upplevelser genom endast mätningar. Hartman (2004) betonar istället vikten av att 

det måste göras en tolkning av människans beteende. Detta är av betydelse då denna 

forskningsfilosofi grundar sitt intresse i att ta lärdom om hur världen uppfattas, inte hur den 

faktiskt är (Hartman 2004). Hermeneutiken associeras även med olika beskrivningar och inte 

analys, vilket är en av anledningarna till att denna studie inte har hermeneutiken som 

forskningsfilosofi då dessa typer av forskning inte kan framställa studier som är 

generaliserbara för hela populationen och har utgångspunkt i enskilda fall (Denscombe 2014).  

Författarna för denna studie har tillämpat den positivistiska forskningsfilosofin, med grund i 

att denna studie ämnar till att undersöka hur CSR-arbete påverkar svenska företags finansiella 

prestanda med avseende på lönsamhet. Subjektiva tolkningar i denna studie är inte intressanta, 

eller en lämplig metod för denna studie, vilket är motivationen till valet av den positivistiska 

utgångspunkten. Denna studie har även ställt upp fyra olika hypoteser där dessa hypoteser har 

sin grund i fakta i form av tidigare forskningar och teorier, vilket genererar att resultatet kan 

generaliseras för denna studies population. Detta synsätt förespråkar den positivistiska 

forskningsfilosofin. 
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3.1.2 Forskningsansats 

För att avgöra vilken forskningsansats som är lämplig för denna studie är det av vikt att 

beakta vad denna studie ämnar till att undersöka samt genomföra. Olika forskares ändamål 

inom vetenskapliga arbeten är att skapa teorier som syftar till att ge en sådan korrekt bild av 

verkligheten som möjligt samt att undersöka vilken relation som råder mellan teori och 

verklighet (Davidson & Patel 2011). Att undersöka ett samband mellan teori samt forskning 

har sin grund i en induktiv och deduktiv forskningsansats. Genom att undersöka kausala 

samband mellan olika variabler i tidigare forskning implementeras en deduktiv ansats. 

Därefter ställs egna hypoteser upp för att vidare undersöka vilket samband som råder. Denna 

studie har sin utgångspunkt i den positivistiska kunskapssynen, samt att genom en empirisk 

undersökning redogöra för hur CSR påverkar svenska företags lönsamhet. Då det är av 

betydelse att problemdiskussion, syfte och frågeställning är i fokus vid val av 

forskningsmetod och ansats, valdes det i denna studie en deduktiv ansats (Denscombe 2014; 

Olsson & Sörensen 2011). Vidare har denna studie haft utgångspunkt i tidigare forskning vid 

uppställande av hypoteser för att uppnå objektivitet, och därav motiveringen till valet av den 

deduktiva ansatsen. 

Arbnor och Bjerker (1994) beskriver att den induktiva ansatsen har sin grund i att genomföra 

observationer och empiriska erfarenheter för att sedan dra slutsatser och framställa egna 

teorier. Således brister dessa typer av studier när det kommer till att kunna generalisera 

slutsatser då empirin inte är representativ då det fokuseras på enskilda fall (Davidson & Patel 

2011). Denna studie kommer inte att använda den induktiva ansatsen då den baseras på ett 

subjektivt synsätt, vilket författarna för denna studie inte anser vara en lämplig ansats. Det är 

väsentligt att uppnå objektivitet i det positivistiska synsättet, då hypoteser ställs upp med 

grund i tidigare forskning och egna erfarenheter. Denna studie ämnar till objektivitet då 

författarna ska undersöka hur CSR-arbete påverkar de svenska företagens lönsamhet, där 

inslag av subjektivitet måste vara minimala för att reflektera verkligheten. 

3.2 Forskningsstrategi 

Denscombe (2016) redogör för begreppet forskningsstrategi och betonar vikten av att 

framställa en tydlig handlingsplan för att forskare ska genomgå en process från grundidé och 

forskningslogik till en forskningsdesign som ramar in och styr studien till att besvara 

frågeställningen. Författarna för denna studie har lagt upp en forskningsstrategi för att 

åstadkomma en tydlig problemformulering som går att svara på (Saunders et al 2012). Vidare 

beskriver Gill och Johnson (2012) att det är väsentligt att författarna för diverse studier 

använder en stark strukturerad metod för att studien ska kunna bli replikerbar samt stärka 

studiens reliabilitet. Denna studie har använt en starkt strukturerad metod, där befintligt index 

har använts för att operationalisera CSR-variabeln. Därefter har fyra olika lönsamhetsmått 

använts för att operationalisera lönsamhetsmåtten. Med den positivistiska forskningsfilosofin 

samt den deduktiva ansatsen kvarstår ett bestämmande av forskningsstrategi. 

  

Denna studie har som utgångspunkt att genom en empirisk undersökning redogöra för hur 

CSR påverkar svenska företags lönsamhet. Vid valet av forskningsmetod och vetenskaplig 

ansats hade författarna till denna studie i åtanke att välja en metod som besvarar 

undersökningens frågeställning samt ett uppfyllande av syftet. Denna studies forskningsgap 

baseras på att tidigare forskning inte belyser de svenska företagens lönsamhet i samband med 

CSR vilket har resulterat i att slutsatserna från tidigare forskning inte kan generaliseras till 
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svenska företag. Studien syftar till att kunna avgöra vilket samband som råder mellan CSR 

och lönsamhet, för att vidare genomföra en statistisk generalisering för hela populationen. 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2006) definierar begreppet statistisk generalisering som ett 

starkt samband där olika fenomen undersöks i en större population. Vidare beskriver Bjereld, 

Demker och Hinnfors (2006) skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ metod där valet 

av metod baseras på vad undersökningen avser att utreda. Det kvalitativa angreppssättet avser 

djupgående forskning där nyanserade slutsatser vill dras. Av den orsaken betonar Eliasson 

(2013) att det är av betydelse att välja ett tillvägagångssätt som är lämpligt för respektive 

studie problemformulering samt valda teorier. Motiven till att den kvalitativa metoden 

uteslöts i denna studie, grundas i att kvantitativ data i form av siffror inte är lämpligt för att 

kunna analysera på ett fördjupat och nyanserat tillvägagångssätt. 

  

Då denna studie syftar till att undersöka huruvida det råder ett positivt eller negativt samband 

mellan CSR och lönsamhet, beskriver författarna (Bjereld, Demker & Hinnfors 2006) att en 

kvantitativ metod är mest lämplig för kvantifiering av insamlat materialet samt analys av 

siffror. Tidigare studier som undersökt sambandet mellan CSR och lönsamhet (Lou & Sheu 

2007; Klasse & McLaughlin 1996; Freeman, Hockerts & Strand 2015) har även använt sig av 

en kvantitativ metod för att kunna besvara respektive frågeställning i deras studie. Då en 

kvalitativ metod avser att titta på kvalitet eller egenskaper en företeelse erhåller för att kunna 

skapa en förståelse samt svara på frågor med ord som ”varför” och “hur”, anser författarna för 

denna studie att det inte är en lämplig metod (Bjereld, Demker & Hinnfors 2006).  Författarna 

i denna studie bibehåller dock i åtanke att CSR-arbete och dess aspekter har en kvalitativ 

ansats samt att det är en kvalitativ variabel. Tidigare forskning har använt diverse index där 

begreppet CSR har brutits ut till en kvantitativ variabel. Majoriteten av de index som mäter 

denna variabel avser internationella företag där svenska företag är en minoritet. Folksam har 

däremot tagit fram ett index för ansvarsfullt företagande inom Sverige (Folksam 2013). Denna 

studies metod ämnar till att undersöka och bygga vidare på tidigare forskning samt redan 

existerande teorier inom området gällande ett potentiellt samband mellan CSR samt 

lönsamhet. Med befintlig teori som grund utfördes en datainsamling för att sedan analysera 

den insamlade datan med hjälp av statistiska beräkningar (Saunders, Lewis & Thornhill 

2012). Med detta som grund har en kvantitativ forskningsstrategi med en positivistisk 

forskningsfilosofi samt en deduktiv ansats valts för denna studie. 

 

3.3 Operationalisering 

Att definiera betydelsen av ett specifikt begrepp genom att ange en mätprocedur, beskriver 

författarna Sohlberg och Sohlberg (2014) denna definition som operationell definition. Med 

den operationella definitionen som grund, strävar forskare inom den positivistiska 

vetenskapstraditionen efter en operationalisering av varje begrepp som behandlas i studien. 

Författarna i denna studie beskriver och redogör för hur begreppen formuleras i mätbara 

termer (Sohlberg & Sohlberg 2014) samt att det är av betydelse att vara tydlig med vad de 

valda begreppen syftar på i denna studies sammanhang. Studiens författare har sett över 

tidigare forskning för att kunna definiera de aktuella begreppen samt specificerat klart och 

tydligt för att undvika missförstånd. 
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3.3.1 Operationalisering av CSR 

För att kunna operationalisera och omvandla begreppet CSR till en mätbar variabel har 

tidigare forskare i olika studier använt sig av diverse index för att kunna kvantifiera och mäta 

CSR-arbete inom företag. Tidigare studier har använt sig av olika index, där somliga har 

framställt egna index och andra har använt sig av redan existerande index. Dock har 

författarna för denna studie använt ett befintligt index där Folksam har operationaliserat CSR-

variabeln.  

3.3.1.1 Folksams index 

Mellan åren 2006 - 2013 har Folksam framställt rapporter som visar hur svenska börsnoterade 

bolag arbetar aktivt med CSR . Folksam har därav framställt och publicerat ”Index för 

ansvarsfullt företagande” (FIFA). För att kunna avgöra vilket potentiellt samband som råder 

mellan CSR och lönsamhet, har denna studie använt Folksams index, som kvantifierar det 

kvalitativa begreppet CSR till en mätbar variabel. De företag som omfattas i  indexet är 

svenska börsnoterade bolag som var noterade på Stockholmsbörsen OMX per 31 maj 2013. 

Uppgifterna i indexet baseras på siffror som publicerades på diverse hemsidor och rapporter 

under perioden detta index framställdes (Folksam 2013). År 2013 är den senaste upplagan 

som finns, och det är denna upplaga som har använts och analyserats i denna studie. Folksams 

analys baseras på Global Compacts tio principer samt OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag inom CSR. Folksam har delat upp miljöanalysen i två huvudkategorier: miljöledning 

och miljöprestanda (se tabell 1) (Folksam 2013). 

 

Huvudområde Kriterier (bedömningsgrund) 

 Miljöpolicy & planer 

 Ledningssystem & organisation 

Miljöledning Extern certifiering 

 Miljöredovisning 

 Leverantörsstyrning 

 Utsläpp av växthusgaser 

Miljöprestanda Energianvändning 

 Verksamhetsspecifika kriterier 

 

Tabell 1. Folksams kategorisering av aspekter i miljöanalysen (Folksam 2013) 

Folksam kategoriserar och poängbedömer de inkluderade företagen för varje kriterium som 

undersökningen innefattar. Företagen kan få poäng mellan 0–7, där företagen uppnår högsta 

poäng om alla delar i företagens rapportering kan identifieras samt att företagen har en god 

beredskap. Se kriterierna nedan.   

 

1. Policy. Har bolaget en relevant policy, exempelvis för att främja hälsa och säkerhet? 

2. Management System. Finns det rutiner och en organisation som kan säkerställa 

efterlevnad av policyn? 

3. Planer/Program. Är policyn nedbruten till relevanta mål och finns det konkreta 

handlingsplaner? 
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4. Redovisning. Redovisar företaget information som gör det möjligt att utvärdera i vilken 

utsträckning förbättringar uppnås? 

5. Verifiering. Är ledningssystemet verifierat av en extern part? 

 

 

När poängen tilldelas inom varje huvudområde summeras antalet poäng för att därefter 

beräkna ett medelvärde för respektive huvudområde. Utifrån poängbedömningen tilldelas 

företagen olika betyg beroende på vilket intervall respektive medelvärde företagen hamnar 

inom (se tabell 2). 

  

Skala Betyg 

0.00 0. OOOOOOO 

0.01 – 0.69 (10%) 1. OOOOOOO 

0.70 – 1.74 (15%) 2. OOOOOOO 

1.75 – 2.79 (15%) 3. OOOOOOO 

2.80 – 4.19 (20%) 4. OOOOOOO 

4.20 – 5.24 (15%) 5. OOOOOOO 

5.25 – 6.29 (15%) 6. OOOOOOO 

6.30 – 7.00 (10%) 7. OOOOOOO 

 

Tabell 2. Betygsintervall i cirklar (Folksam 2013) 

 

Folksam har därefter kategoriserat bolagen i storlek baserat på respektive börsvärde, där 

Nasdaq (2016) har kategoriserat och definierat enligt följande: 

 Large Cap: Företags börsvärde ≥ 1 miljard euro 

 Mid Cap: företags börsvärde kan variera från 150 miljoner euro till 1 miljard euro 

 Small Cap: Företags börsvärde <150 miljoner euro 

 

3.4 Operationalisering av lönsamhet (CFP) 

Jan Greve (2003) beskriver i sin bok Modeller för finansiell planering och analys att 

bedömningen av lönsamhet sker genom att analysera de betalningsöverskott som kvarstår av 

investeringar. Överstiger den summan den egentliga investeringen är det bedömt som 

lönsamt. Att ställa olika lönsamhetsmått gentemot varandra är enligt Bragdon och Marlin 

(1972) ett komplement och visar olika resultat på lönsamhet med avseende på vad som ska 

mätas. Tidigare forskning delar olika slutsatser om vilka mått som är användbara vid mätning 

av lönsamhet och vilka mått som ger den optimala bilden av lönsamhet (Orlitzky et al 

2003).  Olika forskningar tar med olika lönsamhetsmått samt visar att det finns över 70 olika 

lönsamhetsmått där de mest förekommande redovisningsbaserade måtten påvisar avkastning 

på det egna kapitalet (ROE), avkastning på tillgångarna (ROA) samt vinstmarginal. Inom 

tidigare forskning är Tobin’s Q det mest förekommande marknadsbaserade måttet (Chung och 

Pruitt 1994; Fumio 1982; Flammer 2015; Mishra 2017) Det är av betydelse att kunna jämföra 

denna studies resultat med tidigare genomförda studier inom detta fenomen. Likt tidigare 

studier som har undersökt sambandet mellan CSR och lönsamhet, har även denna studie 

använt dessa fyra lönsamhetsmått som finns med frekvent i tidigare studier. Med detta som 

grund, kan studiens resultat jämföras med andra studier, för att se eventuella liknelser och 

skillnader.  
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Data för respektive lönsamhetsmått har hämtats manuellt från databasen Retriever Business 

per räkenskapsåret 2016. Motiveringen till varför denna studie har samlat in data för 

räkenskapsåret 2016 är för att årsredovisningar för samtliga företag inte var publicerade för 

räkenskapsåret 2017. Studien avser att endast undersöka om det råder ett samband mellan 

CSR och lönsamhet därav är tidigare år inte av intresse för denna studie då syftet med studien 

är att undersöka om CSR-arbete påverkar svenska företags lönsamhet, och inte redogöra för 

hur CSR har påverkat lönsamhet ur ett historiskt perspektiv.  

 

3.4.1 Tobins Q 

Då syftet med denna studie är att se om det råder ett samband mellan CSR och lönsamhet är 

Tobins Q ett av de valda måtten för att operationalisera lönsamhet. Tobin’s Q är ett 

förekommande marknadsbaserat lönsamhetsmått i tidigare presenterade forskning som har 

analyserats i denna studie, och därav är motiveringen bakom valet av detta lönsamhetsmått. 

Denna teori, som är framställd av James Tobin, menar att Q är i teorien således förhållandet 

av investeringsgraden och marknadsvärdet av tillgångarna (Flammer 2015; Fumio 1982). 

Vidare beskriver James Tobin att detta marknadsbaserade lönsamhetsmått är av betydelser att 

beakta när företagens tillgångar ska tas hänsyn till. Flertalet forskare diskuterar huruvida 

Tobin’s Q är ett legitimt mått för att mäta ett företags lönsamhetsmått, och författarna för 

denna studie motiverar detta med att Tobin’s Q ett viktigt mått att beakta vid beräkning av 

företags lönsamhet. Detta då Tobin’s Q mäter hur marknaden avgör om det är rätt tillfälle att 

investera i ett företag eller om det inte är rätt tillfälle att investera med hänsyn till lönsamhet. 

James Tobin (1969) visar att ett högt Q värde indikerar att det är rätt tillfälle att investera i ett 

företag, vilket även indikerar att företaget är lönsamt. Däremot ett lågt Q-värde indikerar att 

det inte är lönsamt att investera i ett företag. Med avseende på att Tobin’s Q är ett mått som 

ger inslag om huruvida det är lönsamt att investera i ett företag, är det ett väsentligt mått att 

beakta när lönsamhet ska mätas inom ett företag. 

  

Tobin argumenterade att det är väsentligt att ta marknadsvärdet i beaktande gällande 

tillgångar (Tobin 1969). Tidigare forskning som analyserat sitt resultat med Tobins Q är 

Caroline Flammer (2015) där hon menar att Tobins Q är typisk vid regressionsanalys gällande 

sambandet av CSR och lönsamhet. I ett test genomfört av D. R. Mishra (2017) har resultatet 

visat att hög CSR-aktivitet inom företag resulterar i en hög Tobins Q då det råder ett positivt 

samband mellan CSR och lönsamhet. 

 

Formeln för Tobins Q, som utvecklades av Tobin, anses av tidigare forskare vara en 

komplicerad formel där det krävs tillgång till information som är svår att få tag på för en 

utomstående person. Därav har Chung & Pruitt (1994) tagit fram en förenklad variation av 

Tobins Q, vilket är en approximering av formeln som kommer att användas i denna studie. 

Justeringen av Q-värdet lyder följande: 
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3.4.2 Avkastning på eget kapital (ROE) 

Bragdon och Marlins (1972) studie mäter lönsamhet genom bland annat avkastning på eget 

kapital (ROE).  Forskarna menar att detta lönsamhetsmått bidrar med ett resultat som avviker 

från andra mått. Likt Bragdon och Marlin (1972) har Bowman och Haire (1975) 

implementerat ROE som ett mått där ROE belyser den lönsamhet ett företag har genom att 

mäta avkastningen från investerare (Griffin & Mahon 1997).  

 

Trots att ROE är ett redovisningsbaserade mått som värderar aktivitet och utnyttjade medel 

finns det forskare som anser att ROE inte är det ultimata lönsamhetsmåttet utan refererar till 

att författare  ska använda sig av avkastning på totalt kapital (ROA). Denna studie ska ställa 

ROE mot CSR tillsammans med andra oberoende variabler för att se om det finns både 

enskild och gemensam koppling mellan ROE och CSR. Problematiken i detta mått blir 

företagens storlek och dess vikt för måttet då det egna kapitalet skiljer sig beroende på 

företagets storlek, och därav har storlek och risk tagits med i multipla regressionen som 

kontrollvariabler. Med avseende på storleken på ett företag kommer beräkningar och 

indelningen göras med hänsyn till storleken. Formeln får ROE kommer beräknas enligt 

följande: 

  

 

3.4.3 Avkastning på eget kapital (ROA)   

Avkastning på totalt kapital (ROA) är förhållandet av rörelseresultatet till det bokförda värdet 

innan det nedvärderas (Flammer 2015). ROA har likt ROE värderat måtten beroende på 

effektivitet av aktiviteter och förmågan att utnyttja medel från företagets vinst och investering 

(Ghodrati, Jabbari & Esfandyari 2014). 

Forskarna Tang, Hull och Rothenberg (2012) har genom deras analys upptäckt att ROA är 

signifikant högre vid analys av deras insamlade data. Likt bland annat Tang, Hull och 

Rothenbergs (2012) studie har tidigare forskning använts sig av ROA som mått för att mäta 

företagets lönsamhet. Med referens till tidigare forskning ska denna studie omfatta ROA som 

ett lönsamhetsmått. I och med att företag har olika tillväxttakter och olika storlek kan ROA 

komma att reagera på dessa variabler (Tang, Hull & Rothenberg 2012). Studien av 

McWilliams och Siegel (2000) har även likt Waddock och Graves (1997) funnit att resultatet 

påvisar en signifikant positiv relation mellan CSR och lönsamhet. 

  

Att använda ROA är lämpligt inom denna studie med avseende på att tidigare forskning 

använt sig av måttet för att studera relationen mellan CSR och lönsamhet för att sedan se om 

det råder eventuella skillnader eller likheter mellan denna studie och tidigare forskning. ROA 

kommer att beräknas och indelas med hänsyn till företagets storlek. Formeln för ROA 

kommer beräknas enligt följande: 
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3.4.4 Vinstmarginal 

Genom att beräkna vinstmarginal, beskriver måttet hur mycket ett företag tjänar per omsatt 

krona. Vinstmarginal tar i beaktande intäkter samt kostnader och dess relation emellan och 

ger en god översiktlig bild på hur ett företag kan öka eller minska detta mått. Detta mått är 

relevant med avseende på att studien ska mäta CSR i förhållande till lönsamhet (Greve 2003). 

Formeln för vinstmarginal kommer beräknas enligt följande: 

 

 

3.5 Studiens hypoteser 

Som tidigare resonerat i studien, råder det tvetydighet om sambandet mellan CSR-arbete och 

företagens lönsamhet är positiv eller negativ. För att avgöra vilket samband som råder, har 

författarna för denna studie ställt upp statistiska hypotesprövningar för att få en uppfattning 

om sannolikheten för det framtagna resultatet beror på av en ren tillfällighet eller om det går 

att statistiskt säkerställa det framtagna sambandet (Denscombe 2014). Denna studie har 

positivistisk forskningsfilosofi, som förespråkar att hypoteser ska ställas upp och testas med 

tidigare forskning som utgångspunkt (Hartman 2004). Majoriteten av tidigare forskning 

påvisar ett positivt samband, och därav blir denna studies hypoteser följande: 

 

  

H1: Det råder ett positivt samband mellan företags rapporterade CSR-arbete och företags 

lönsamhet, mätt i Tobins Q 

 

H2: Det råder ett positivt samband mellan företags rapporterade CSR-arbete och företags 

lönsamhet, mätt i avkastning på eget kapital (ROE) 

  

H3: Det råder ett positivt samband mellan företags rapporterade CSR-arbete och företags 

lönsamhet, mätt i avkastning på totalt kapital (ROA). 

 

H4: Det råder ett positivt samband mellan företags rapporterade CSR-arbete och företags 

lönsamhet, mätt i vinstmarginal. 
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3.6 Datainsamling  

Insamling av data till denna studie har innefattat vetenskapliga artiklar och litteratur, vilket är 

de mest förekommande källorna för att samla information enligt Davidson och Patel (2011). 

Denna studie har använt diverse litteratur som komplettering till vetenskapliga artiklar. För att 

få en djupgående förståelse har metodböcker använts med grund i kvantitativa metoder. Dock 

har författarna för denna studie även undersökt kvalitativa metodböcker för att säkerställa att 

den kvalitativa metoden inte är lämplig för denna studie. För att öka trovärdigheten har 

författarna för denna studie använt diverse vetenskapliga artiklar som berör studiens område. 

Dessa vetenskapliga artiklar har sökts fram genom Södertörns Högskolas databas, för att 

sedan bearbetas och analyseras. För att motta vidare kunskap inom studiens område, har 

författarna för denna studie analyserat samt tagit del av vetenskapliga artiklars referenslistor 

för att få en bred förståelse för ämnet. Denna studie avser att avgöra vilket samband som råder 

mellan CSR-arbete och lönsamhet, har CSR-variabeln hämtats från Folksams index per 2013. 

Folksam har kvantifierat CSR-arbetet för berörda svenska företag och sedan har författarna 

för denna studie hämtat detta kvantitativa data från Folksams index (2013), där medelvärdet 

för respektive företag har samlats in manuellt och sammanställts i ett Excel dokument. När 

finansiell data samlades in, har sekundärkällor använts, vilket är enligt Jacobsen (2002) en 

vanlig metod vid kvantitativ forskningsdesign. Denna studie har brutit ned lönsamhetsmåttet 

mätt i Tobin’s Q, avkastning på eget kapital (ROE), avkastning på totalt kapital (ROA) och 

vinstmarginal. Data för dessa lönsamhetsmått har hämtats manuellt från databasen Retriever 

Business för att sedan sammanställas i ett Excel dokument. Slutligen sammanställdes all 

sekundärdata i ett Excel-dokument för att sedan föra över det i statistikprogrammet SPSS för 

vidare analys.  

3.7 Population, urval och bortfall  

3.7.1.Population 

Denna studies population är avgränsad till att endast omfatta svenska företag då det finns ett 

forskningsgap med avseende på att tidigare forskning inte belyser de svenska företagens 

samband mellan CSR och lönsamhet. För att kunna samla in data inkluderades alla företag 

som är listade på Folksams index per 2013, dock avgränsades insamlingen till att endast ta 

med samtliga företag som är börsnoterade och listade på Stockholmsbörsen OMX. Motivet 

bakom valet av börsnoterade företag gjordes med hänsyn till att en tillgång till ett 

marknadsvärde behövdes vid beräkning av Tobin’s Q. 

3.7.2 Urval och Bortfall  

Folksam, per 2013, har i deras index tagit med och betygsatt sammanlagt 250 svenska företag 

utifrån deras hållbarhetsarbete. Av dessa 250 företag har denna studie erhållit ett bortfall på 
76 företag. Inom bortfallet består en andel (38 företag) av de företagen som inte var 

börsnoterade på Stockholmsbörsen OMXS när studien genomfördes. Resterande företag som 

har kategoriserats som bortfall är företag som inte har haft giltiga siffror i deras 

årsredovisningar per 2016, har gått i konkurs sedan Folksams index per 2013 samt företag 

som har förvärvats. 
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Urval 

 

250   

Ej börsnoterade  38   

Övrig orsak till bortfall  38   

Totalt bortfall 76   

Summa  174   

 

Tabell 3. Sammanställning av studiens bortfall 

  

 

3.8 Regressionsanalys 

För att kunna se vilket samband som råder mellan CSR och lönsamhet, har denna studie 

använt multipel regression. Flertal tidigare forskningar har använt sig av regression för att 

avgöra för vilket samband som råder mellan dessa variabler (Hassel & Nilsson 2005; Oh, 

Chang & Cheng 2016; Wang, Dou & Jia 2016), och är den mest lämpliga metoden för att 

undersöka det potentiella sambandet som råder mellan CSR och lönsamhet. Författarna för 

denna studie har använt multipel  regression, med tidigare forskares metod som utgångspunkt, 

för att undersöka vilket samband variablerna CSR och lönsamhet har.  De finansiella 

lönsamhetsmåtten som användes har sedan jämförts mot Folksams index för att sedan tyda om 

det finns ett samband mellan dessa variabler. Det statistiska programmet SPSS användes för 

att analysera och genomföra regressionsanalyser. Variablerna; Tobin’s Q, ROE, ROA och 

vinstmarginal, lades in som beroende variabler i SPSS för respektive multipel regression 

gentemot den oberoende variabeln CSR.  

 

3.8.1 Kontrollvariabler 

Tidigare forskning har använt kontrollvariabler i deras regressionsanalyser (Elfenbein, 

Margolis & Walsh 2009). Sammanställningen Elfenbein, Margolis och Walsh (2009) gjorde i 

deras metaanalysstudie, påvisar och presenterar att majoriteten av diverse tidigare forskning 

använder kontrollvariabler för att undvika att få ett över- eller underskattat resultat. Tidigare 

forskning har använt sig av olika kontrollvariabler som exempelvis storlek, bransch och 

finansiell risk (Elfenbein, Margolis & Walsh 2009). Ullman (1985) beskriver även hur storlek 

och risk kan ha ett samband med CSR-arbetet och som i sin tur har en inverkan på 

lönsamheten inom företagen. Vidare förklarar Ullman (1985) hur storleken kan påverka hur 

mycket olika företag satsar på CSR av den anledningen att kunder och samhället sätter press 

på företagen i att implementera CSR. Storleken kan även indikera hur lönsamt ett företag är, 

dock ska det tas i beaktande att större företag tenderar att vara mer lönsamma då de har en 

större kundkrets. Elfenbein, Margolis och Walshs studie presenterar även finansiell risk som 

en kontrollvariabel, med avseende på att risk har en stark koppling till lönsamhet (Ullman 

1985). Det är av vikt att ta med kontrollvariabler i den multipla regressionen då dessa 

variabler kontrollerar om de har en eventuell inverkan på sambandet mellan lönsamhet och 

CSR kontrollerar om de har en eventuell inverkan på sambandet mellan lönsamhet och CSR. 
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3.8.1.1 Risk 

Författarna för denna studie har använt risk som en kontrollvariabel vilket är mätt i det 

finansiella nyckeltalet soliditet. Soliditeten för varje företag har beräknats manuellt, där 

årsredovisning för respektive företag har använts som underlag. Nedan lyder formeln som 

denna studie har använt: 

  

3.8.1.2 Storlek 

Den andra kontrollvariabeln som denna studie har använt är storlek. Folksams index 

kategoriserar och delar in alla företag i Small Cap, Mid Cap och Large Cap. När författarna 

samlade in data i SPSS omvandlades begreppen till siffror för att sedan kunna analysera data. 

 

Storlek Benämning i SPSS & Excel 

Small Cap 0 

Mid Cap 1 

Large Cap 2 

  

Tabell 4. Kategorisering av företagen med avseende på storlek 

 

3.8.2 Regression och ekvation 

Studien använde sig av en multipel regression för att se vilket samband som råder mellan CSR 

och lönsamhet. För att kunna besvara detta, har studien ställt upp fyra hypoteser indelat i 

lönsamhetsmåtten; Tobin’s Q, ROE, ROA och vinstmarginal. Det är viktigt att kunna se om 

hypoteserna ska förkastas eller bekräftas (Hartman 2004), vilket är motiveringen till att fyra 

mutipla regressioner har genomförts i denna studie. Nedan presenteras ekvationerna för 

respektive lönsamhetsmått: 

 

Tobins Q = B0 + B1CSRi + B2Storleki + B3Soliditet + ei 

 

ROE = B0 +B1CSRi + B2Storleki + B3Soliditet + ei 

 

ROA = B0 +B1CSRi + B2Storleki + B3Soliditet + ei 

 

Vinstmarginal = B0 +B1CSRi + B2Storleki + B3Soliditet + ei 

 

Dessa ekvationer förklarar sambandet mellan respektive beroende variabeln och oberoende 

variabeln CSR samt kontrollvariablerna. 
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3.9 Studiens trovärdighet 

Denscombe (2014) betonar vikten av att ha en hög kvalité i kvantitativa studier, och för att 

uppnå detta kvalité har han delat in det i två trovärdighetsmått; reliabilitet och validitet. Dessa 

två mått är väsentliga att beakta i studier, för att motivera samt diskutera huruvida dessa mått 

förhåller sig till respektive studie. Författarna för denna studie har använt sig av dessa två 

trovärdighetsmått för att motivera samt presentera hur hög eller låg validitet samt reliabilitet 

denna studie har erhållit. 

 

3.9.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet innebär till vilken mån denna studie kan göras om vid olika tillfällen 

utan att resultatet ändras (Denscombe 2014). För att säkerställa tillförlitligheten finns det 

diverse metoder som exempelvis att använda forskningsinstrument vid en annan tidpunkt, för 

att sedan komparerar resultaten och ge likartade resultat, även kallat test-omtest (Denscombe 

2014). Denna studie har tagit CSR-arbete i beaktande, och det kan finnas en risk för 

subjektivitet då denna variabel klassificeras som en kvalitativ variabel med inslag av 

subjektivitet, där Folksams index betygsättning av diverse företags CSR-arbete har sin grund i 

företagens egna rapporterade CSR-arbete och kan finnas inslag av subjektivitet. Det är även 

väsentligt att ta i beaktande att denna studie har använt Folksams index per 2013, och därav 

skulle ett annat resultat erhållas om Folksam skulle släppa en ny uppdaterad version per 2018. 

Med detta som grund är reliabiliteten låg i denna studie förutsatt att Folksam släpper ett nytt 

index för hållbarhet.  

 

3.9.2 Validitet 

Det är av vikt i kvantitativa studier att använda forskningsmetoder som framställer exakta och 

konsekvent data för att öka trovärdigheten i studien. För att fastställa noggrannheten och 

precisionen i denna studies framställda data används begreppet validitet (Denscombe 2014). 

Då denna studies författare har samlat in data manuellt, finns det risk för mänskliga misstag 

att skriva in fel värde. För att säkerställa att dessa mänskliga fel minimeras har kontroller 

gjorts under arbetets gång, där författarna har gjort stickprov frekvent. Detta har gjorts genom 

att kontrollera och jämföra datafilerna, som har framtagits av författarna, mot de ursprungliga 

källorna (Denscombe 2014).  

 

3.9.3 Extern validitet  

Den externa validiteten refererar till att kunna generalisera denna studies resultat till andra 

framtida undersökningar av samma art (Denscombe 2014). Det är av vikt att kunna dra 

allmänna resonemang med avseende på detta forskningsområde samt när stora datamängder 

har sin grund i ett stort representativt urval är det sannolikt att kunna generalisera studiens 

resultat. Denna studie har sin grund i alla svenska börsnoterade företag som är medtagna i 

Folksams index, där ett urval på 250 företag är medtagna. Efter avdrag på bortfall är det totalt 

174 företag undersökta i studien. Med avseende på detta påverkas den externa validiteten då 

bortfallet uppgår uppemot 30,4% vilket resulterar i en låg externa validiteten. Vid mindre 

bortfall hade den externa validiteten varit hög då denna studie undersöker alla företag i 
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Sverige som implementerar CSR-arbete vilket är den urvalsram studien hade som 

utgångspunkt.  

 

3.10 Kritisk granskning av metoden 

Denna studie ämnar till att undersöka hur CSR påverkar svenska företags lönsamhet, mätt i 

lönsamhetsmåtten; ROE, ROA, vinstmarginal och Tobin’s Q. Då denna studie har valt att 

använda en kvantitativ studie, är det nödvändigt att kvantifiera och operationalisera den 

kvalitativa CSR-variabeln. Studien har en kvantitativ utgångspunkt och data för samtliga 

lönsamhetsmått har samlats in manuellt av studiens författare. Det manuellt insamlade data 

omfattade totalt 250 företag vilket kan bidra till felaktig inmatning av data då mänskligt fel 

kan förekomma. För att minimera de mänskliga misstagen gjorde författarna för denna studie 

stickprover av det insamlade data genom att återvända till den ursprungliga hemsidan för att 

avgöra om det inmatade data stämmer överens med hemsidans data. Vid enstaka tillfällen fick 

författarna korrigera data, då mänskligt fel hade förekommit vid insamling av data. 

Matematiska beräkningar har använts i denna studie, med hjälp av statistikprogrammet SPSS, 

vilket delar samma uppfattning som den positivistiska forskningsfilosofin, som fokuserar på 

mätbarhet (Saunders et al 2016; Sohlberg & Sohlberg 2013). Med avseende på att Folksams 

index senaste version är per 2013 är författarna bakom denna studie medvetna om att det 

framtagna resultatet kan komma att avvika, förutsatt att Folksam offentliggör en ny 

uppdaterad index. Folksams index om hållbarhet utgår från företagens egen redovisning om 

deras CSR-arbete och därav är denna studie kritisk till betygsättningen per företag då det kan 

ha inslag av subjektivitet (Chatterji & Levine 2006; Soana 2011).   

Den deduktiva ansatsen valdes för denna studie, då studiens forskningsansats stämmer 

överens med det positivistiska synsättet, där det ämnas till att uppnå objektivitet. Forskarna 

för denna studie är medvetna om att begreppet CSR ursprungligen är en kvalitativ variabel, 

där inslag av subjektivitet kan ha förekommit. Då Folksam har hämtat data för respektive 

företags CSR-arbete från företagens egna hemsidor, är det väsentligt att poängtera att 

företagen har haft inslag av subjektivitet när de har framställt Folksams hållbarhetsrapporter. 

Om Folksam däremot själva hade kritiskt granskat varje företags arbete med CSR, hade det 

bidragit till mer trovärdighet för denna studie, då Folksam hade varit en opartisk part vid 

granskning av företagens CSR-rapportering.  

Valen av lönsamhetsmått går visserligen att diskutera och  kritisera, då tidigare forskning har 

presenterat 70 olika lönsamhetsmått. Författarna för denna studie har motiverat valen till 

varför just dessa fyra lönsamhetsmått har valts ut, dock är det viktigt att poängtera att andra 

lönsamhetsmått kunde ha ersätt befintliga lönsamhetsmått vilket kommer att påverka studiens 

resultat. Hade flera lönsamhetsmått inkluderats, ökar trovärdigheten för denna studie då det 

möjligtvis kan råda ett samband mellan ett lönsamhetsmått som inte har tagits hänsyn till i 

denna studie. På så sätt kan denna studie presentera missvisande resultat huruvida det råder ett 

samband mellan CSR och lönsamhet. Det mest ultimata hade varit att ta hänsyn till flera 

lönsamhetsmått för att därmed kunna dra korrekta slutsatser. 

Vid insamling av data för lönsamhetsmåtten har databasen Business Retriever används för att 

manuellt beräkna lönsamhetsmåtten från företagens årsredovisningar. För lönsamhetsmåttet 

Tobin’s Q behövdes marknadsvärdering, vilket medförde att författarna för denna studie 

manuellt fick gå in i respektive företags aktiekurs, för att beräkna marknadsvärderingen av 

företagens aktier. För att uppnå objektivitet och enhetlighet använde författarna för denna 

studie inte de beräknade och angivna lönsamhetsmåtten i Business Retriever därav räknades 
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alla lönsamhetsmått manuellt. Det är väsentligt att uppnå enhetlighet vid studier som dessa för 

att öka replikerbarheten samt transparensen. 

Formeln Tobins Q implementeras i studien, dock till en anpassad version med hänsyn till att 

majoriteten av företagen inte redovisar dess preferensaktier offentligt. Formeln modifierades 

då författarnas mål bortser från att ta preferensaktier i beaktande då det hade bidragit med ett 

ökat bortfall. Författarna är medvetna om detta val och att det hade kunnat ge ett annat resultat 

för respektive företags Tobin’s Q, samt på aggregerad nivå gett ett annat värde på Tobin’s Q. 

Denna studie erhöll ett totalt bortfall på 30 procent (76 företag) och detta kan även diskuteras. 

Orsaken till detta bortfall har sin grund i diverse anledningar, där majoriteten av företagen 

som klassificerades som bortfall saknade en börsnotering. Det är av vikt att studiens företag är 

börsnoterade för att kunna beräkna lönsamhetsmåttet Tobin’s Q då posten marknadsvärde är 

inräknad i formeln. Resterande bortfall som denna studie erhöll grundar sig i att företagen 

bland annat hade gått i konkurs eller hade förvärvats. Studiens författare har i åtanke att 

bortfallet beror på att Folksams index är per 2013 och att många företag har genomfört 

förändringar sedan år 2013. Då denna studie ämnar till att undersöka hur svenska företags 

rapporterade CSR-arbete påverkar företagens lönsamhet, är det väsentligt att använda ett 

index för svenska företag. Tidigare forskning inom detta ämne, använder diverse 

internationella index som exempelvis Kinder Lydenberg och Domino index (KLD) och 

Thomas Reuters index (Waddock & Graves 1997).  

Kontrollvariabler har använts i denna studie likt tidigare forskning (Elfenbein, Margolis & 

Walsh 2009) där risk och storlek har tagits hänsyn till i studiens regressionsanalys. Författarna 

för denna studie har reflekterat över kontrollvariabeln storlek, där denna studie har tagit hjälp 

av Nasdaq’s kategorisering av small cap, mid cap och large cap. Dessa kategorier baseras på 

företagens omsättning, och det är viktigt att ha i åtanke att det är ett stort intervall mellan 

respektive kategorisering. Därav kan företag som ligger precis på gränsen inom respektive 

intervall indikera en missvisande bild av diverse genomförd regression. 

Valet att endast undersöka räkenskapsåret 2016 baseras på att denna studies syfte avser att 

undersöka huruvida CSR-arbete påverkar svenska företags lönsamhet, därav är det historiska 

perspektivet inte av intresse för denna studies utgångspunkt. Om studiens syfte hade haft en 

annorlunda utgångspunkt, där man avser till att undersöka till vilken grad CSR påverkar 

lönsamhet i förhållande till tidigare räkenskapsår, är det nödvändigt att undersöka det 

historiska perspektivet för att kunna framställa eventuella framtidsprognoser eller jämförelser. 

Författarna för denna studie är dock medvetna om att valet att endast undersöka ett år 

påverkar studiens resultat, då det kan ha skett vissa avvikelser under året 2016. Sedermera har 

författarna för denna studie inte eliminerat företagens extremvärden, vilket ger en rättvis bild 

av årets rapporterade värden.  

 

3.11 Källkritik  

Begreppet data har alltid funnits och därmed producerats för att sedan tolkas och värderas av 

olika personer (Eriksson & Hultman 2014). Bergström & Boreus (2012) beskriver begreppet 

källa som en text som används i diverse studier för att stärka ett visst påstående. Vid källkritik 

är det väsentligt att ta hänsyn till att det finns olika typer av data, vilket medför att innehållet 

varierar beroende på vilken typ av data. Det är av betydelse att beakta tre olika 

granskningskriterier vid källkritik: relevans, giltighet och tillförlitlighet (Eriksson & Hultman, 

2014). När författarna för denna studie har granskat olika källor, är det i linje med Eriksson 

och Hultman (2014) som påstår att det inte är en granskning mot den ursprungliga källan som 
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ska utföras, utan den data som författarna för denna studie har hämtat från respektive källa. 

När insamlingen av CSR-variabeln gjordes via Folksams index (2013) har informationen 

hanterats med försiktighet, då Folksam har tagit del av respektive företags 

hållbarhetsrapporter. Detta medför att ursprunglig information härstammar från varje enskilt 

företag och kan komma att ha inslag av subjektivitet. Författarna för denna studie har dock 

tagit hänsyn till detta och motiverar valet av Folksams index då Folksam har framställt och 

poängbedömt på ett objektivt tillvägagångssätt. 

Ett av de viktigaste kvalitetskriterierna vid granskning av källor, enligt Eriksson & Hultman 

(2014), är äkthet. Denna aspekt avgör till vilken mån källan utger sig att vara äkta, och således 

har författarna för denna studie endast använt diverse vetenskapliga artiklar som har 

genomgått en referentgranskning. En referentgranskning syftar till att akademiska bedömare 

samt experter genomför en strikt granskning, vilket innebär att det kan ta flera år innan dessa 

vetenskapliga artiklar publiceras i respektive vetenskaplig tidskrift. Denna studie har även 

använt källtriangulering, vilket innebär att studien har använt sig av ett flertal varierande 

källor. Detta bidrar till att författarna för denna studie kunde bilda en uppfattning om hur 

tillförlitlig och äkta respektive information bedöms vara (Eriksson & Hultman 2014). 

Vidare förklarar Eriksson och Hultman (2014) att kvalitetskriteriet oberoende är av betydelse 

vid liknande studier. Detta innebär att en specifik källa är oberoende där källan inte ska ha 

påverkats av andra källor, som exempelvis referat eller avskrift (Thuren 2013). Följaktligen är 

det mer trovärdigt att använda originalkällor före andrahandskällor, då det finns en risk för att 

originalkällan har tolkats felaktigt. Med detta som grund, har författarna för denna studie i 

första mån letat upp orginalkällorna för att få en oberoende källa. Dock är denna aspekt 

invecklad och det är svårt att uppnå detta kriterium utan inslag av olika tidigare forskares 

underliggande värderingar som påverkar informationen. Därav är författarna för denna studie 

medvetna om denna bristande aspekt och med detta som bakgrund har alla studiens medtagna 

vetenskapliga artiklar samt litteratur kritiskt granskat och reflekterats över.  
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4. Resultat 

Kapitlet resultat presenterar de 174 företag som omfattad i studien samt respektive 

lönsamhetsmått; Tobin’s Q, ROA, ROE och vinstmarginal. Resultatkapitlet kommer även att 

presentera de väsentliga variablerna som framtogs av respektive multipel regression, där 

koefficient och P-värde framställdes. De framtagna multipla regressionerna är indelade och 

presenterade för respektive lönsamhetsmått i förhållande till CSR. 

4.1 Tobins Q 

H1: Det råder ett positivt samband mellan företags rapporterade CSR-arbete och företags 

lönsamhet, mätt i Tobins Q 

 

I nedanstående tabell redovisas resultatet av koefficienten CSR en positiv inverkan på 

lönsamhetsmåttet Tobin’s Q. CSR-koefficienten visar en positiv siffra på 0,356 vilket tyder på 

att en ökning inom miljöarbetet med en enhet ökar lönsamhetsmåttet Tobins Q med 0,356. P-

värdet för CSR (0,851) faller bortom signifikansnivån på 5% vilket statistiskt resulterar i det 

inte kan påvisa ett samband mellan Tobins Q och CSR. Genom att tyda kontrollvariablerna, 

går det att tyda att soliditet (10,98) samt storlek (8,37) har en positiv inverkan på 

lönsamheten. Dock måste p-värden falla inom signifikansnivån på 5 procent, för att kunna 

styrka ett statistiskt resultat. P-värdet för CSR, se tabell 4, är över signifikansnivån på 5 

procent vilket inte påvisar ett samband mellan CSR och lönsamhet. Tabellen visar dock att p-

värdet för storlek hamnar inom den angivna signifikansnivån på 5%. Ett samband mellan 

CSR-arbete och Tobin’s Q kan därav inte påvisas. 

 

Tobins Q – regression tabell 

 

Tobins Q Koefficienter       P-värde* 

CSR 0,356 0,85 

 

Soliditet 10,98 0,36 

Storlek 8,36 0,01 

*p <0,05 

Tabell 5. Multipel regression av Tobin's Q 

 

4.2 Avkastning på eget kapital (ROE) 

H2: Det råder ett positivt samband mellan företags rapporterade CSR-arbete och företags 

lönsamhet, mätt i avkastning på eget kapital (ROE) 

 

Koefficienten för CSR visar en negativ effekt på studiens lönsamhetsmått ROE. Denna 

koefficient mäter och visar att om ett företag skulle öka med en enhet, skulle det innebära att 

ROE minskar med motsvarande -0,37. P-värdet för detta lönsamhetsmått ligger inom 

intervallet för studiens valda signifikansnivå på 5 procent. Detta innebär att det råder ett 

negativt samband mellan CSR och ROE. Kontrollvariablerna, storlek och soliditet, har en 

positiv inverkan på ROE då soliditets koefficienten hamnar på 0,39 och storlekens koefficient 
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på 0,50. Dock är det endast CSR p-värdet som faller inom signifikansnivån på 5 procent. 

Soliditet och storlek faller bortom detta intervall, se tabell 6.  

 

ROE - regression tabell  

ROE        Koefficienter       P-värde* 

CSR -0,37 0,04 

 

Soliditet 0,39 0,74 

Storlek 0,49 0,13 

*p <0,05 

Tabell 6. Multipel regression av ROE 

 

4.3 Avkastning på totalt kapital (ROA) 

H3: Det råder ett positivt samband mellan företags rapporterade CSR-arbete och företags 

lönsamhet, mätt i avkastning på totalt kapital (ROA). 

 

Lönsamhetsmåttet ROA resulterade i en negativ CSR-koefficient på -0,01 vilket mäter och 

visar att om ett företag skulle öka med enhet, skulle det innebära att ROA minskar med 

motsvarande 0,01. P-värdet för CSR ligger inte inom den valda signifikansnivån på 5 procent 

och detta innebär att det inte går att påvisa statistiskt p-värdet ligger på 0,23. Ett samband 

mellan CSR-arbete och ROA kan därav inte påvisas. Kontrollvariablerna soliditet (0,13) och 

storlek (0,04) är positiva och p-värdena faller inom signifikansnivån för respektive variabel, 

se tabell 7.  

 

ROA - regression tabell  

ROA        Koefficienter       P-värde* 

CSR -0,01 0,23 

 

Soliditet 0,13 0,01 

Storlek 0,04 0,01 

*p <0,05 

Tabell 7. Multipel regression av ROA 

 

4.4 Vinstmarginal 

H4: Det råder ett positivt samband mellan företags rapporterade CSR-arbete och företags 

lönsamhet, mätt i vinstmarginal. 

 

Koefficienten för CSR (22,61) har en starkt positiv inverkan på det uppmätta 

lönsamhetsmåttet vinstmarginal. Denna koefficient mäter och visar att om ett företag skulle 

öka med en enhet, skulle det innebära att vinstmarginal skulle öka med motsvarande 22,61. 

Det framräknade P-värdet (0,35) ligger bortom studiens valda signifikansnivå på 5 procent, 

vilket tyder på att det inte råder ett signifikant samband mellan CSR och vinstmarginal. 
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Kontrollvariabeln soliditet visar stark negativ koefficient (-69,42) även detta faller bortom 

valda signifikansnivån. Ett samband mellan CSR-arbete och vinstmarginal kan inte påvisas.  

 

 

Vinstmarginal - regression tabell  

Vinstmarginal         Koefficienter       P-värde* 

CSR 22,61 0,35 

 

Soliditet -69,42 0,65 

Storlek 21,25 0,62 

 

Tabell 8. Multipel regression av vinstmarginal 
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5. Analys  

Kapitlet analys kommer att redogöra och analysera denna studies framtagna resultat och 

återkoppla till befintliga presenterade teorier. 

5.1 Positivt samband mellan CSR och lönsamhet 

Att arbeta med CSR inom ett företag är enligt Freeman (1984) ett strategiskt beslut som ökar 

den finansiella lönsamheten inom ett företag då intressenterna har ett moraliskt intresse. Det 

framtagna resultatet i denna studie påvisar att lönsamhetsmåtten Tobin’s Q och vinstmarginal 

har ett positivt samband till CSR. Dock infaller båda dessa lönsamhetsmått bortom den 

angivna signifikansnivån på 5 procent då respektive p-värde faller inom den statistiska 

felmarginalen och inte går att påvisa statistiskt. I linje med Benson och Davidson (2010), 

betonar författarna Donaldson och Preston (1995) att alla intressenters behov och önskan ska 

tas hänsyn till för att maximera företagsvärdet och öka lönsamheten, vilket är ett resonemang 

som Freeman (1984) förespråkar. Wang, Dou och Jia (2016) påvisar den positiva effekten 

som CSR-arbete har på företagens lönsamhet, där den positiva koppling mellan CSR och 

lönsamhet stöds av att det har bevisats att anställda uppvisar ett större engagemang för företag 

som tar etik i beaktande (Dutton, Dukerick & Harquail 1994). Trots att denna studies resultat 

gällande Tobins Q och vinstmarginal påvisar en positiv effekt är detta inte statistiskt 

styrkande vilket indikerar att denna studie inte kan fastställa att denna positiva koppling 

faktiskt råder mellan CSR och lönsamhetsmåtten Tobins Q samt vinstmarginal. Författarna 

Backhaus, Stone och Heiner (2002) beskriver att företag som arbetar mycket med CSR anses 

vara attraktiva arbetsgivare, samt att kunder ser denna faktor som en positiv aspekt, vilket 

resulterar i att efterfrågan på företagens produkter ökar. Studiens utfall stärker denna teori 

med avseende på att vinstmarginalens koefficient uppkom till ett positiv utfall på 22,61. 

Barnett och Salomon (2016) betonar och stärker tidigare forskning där de menar att 

investerare är mer villiga att investera i företag som arbetar med CSR, dock går detta inte att 

bevisa statistiskt då p-värdena för ett positivt samband befinner sig inom den angivna 

signifikansnivån. 

 

Forskarna Waddock och Graves (1997) har undersökt vilket samband som råder mellan CSR 

och lönsamhet, där forskarna kunde dra slutsatsen att en hög grad av CSR-arbete resulterar i 

ökad lönsamhet. Callan och Thomas (2009) undersökte även detta samband, och forskarna 

stärkte Waddock och Graves tidigare resonemang, där lönsamhetsmåttet Tobin’s Q påvisade 

ett positivt samband mellan CSR och lönsamhet. Forskarna menar att det positiva sambandet 

som uppnås när företag väljer att satsa på CSR-relaterade arbete kan ha sin grund i 

stakeholder-teorin. Denna studie visar ett positivt samband mellan lönsamhetsmåtten Tobin’s 

Q och vinstmarginal och forskarna Orlitzky, Schimdt och Rynes (2003) stärker, likt denna 

studie, detta positiva samband mellan CSR och lönsamhet. Denna studies resultat är i linje 

med Lo och Sheus (2007) studie, där även dem undersökte lönsamhetsmåttet Tobin’s Q. I 

deras regressionsanalys kunde de dra slutsatsen att det råder ett positivt samband mellan CSR 

och lönsamhet. Studien enligt Ameer och Othman (2012) visade att implementering av CSR 

avsevärt påverkar lönsamhetsmåttet ROA positivt, dock går detta inte att fastställa då denna 

studies resultat visade ett negativt samband mellan CSR och ROA med en koefficient på  

-0,01. Med avseende på att p-värdet hamnade inom den statistiska felmarginalen kan det 

analyseras ifall det kan få ett positivt utfall om studien revideras.  

Det är av vikt att betona att denna studies lönsamhetsmått, Tobin’s Q och vinstmarginal, 

påvisar ett positivt samband mellan CSR och lönsamhet och att detta stärker slutsatsen från 

tidigare forskning. Trots det positiva utfall lönsamhetsmåtten Tobins Q samt vinstmarginal 



 

37 
 

har i koefficient är det inte möjligt att påvisa det ur ett statistiskt perspektiv med avseende på 

att skillnaden i p-värdena för respektive lönsamhetsmått ligger inom den statistiska 

felmarginalen. Denna studie kan alltså inte statistiskt påvisa ett positivt samband och koppla 

detta samband med vad befintlig tidigare forskning presenterar. 

  

5.2 Negativt samband mellan CSR och lönsamhet 

Trots att tidigare forskning har påvisat ett positivt samband, har andra tidigare forskningar 

påvisat ett negativt samband mellan CSR och lönsamhet. Friedman (1970), som förespråkar 

det neoklassiska synsättet, menar att företagens fokus bör i första mån vara att öka 

lönsamheten, och därefter investera i CSR-relaterade arbeten. Hayashi (1982) och Hennessy 

& Whiteds (2007) undersökte, likt denna studie, lönsamhetsmåttet Tobin’s Q och där drar 

forskarna slutsatsen att det råder ett negativt samband mellan CSR och lönsamhet. Denna 

studies resultat, gällande Tobin’s Q, visar däremot att det råder ett positivt samband (0,356), 

dock infaller dess p-värde (0,85) bortom signifikansnivån på 5 procent. Resultatet av denna 

studies multipla regression påvisar ett negativt samband mellan CSR och lönsamhet, mätt i 

ROE och ROA. Det negativa sambandet gällande ROE (-0,37) infaller dessutom inom 

studiens signifikansnivå, och går att säkerställa rent statistiskt. Detta går att dra i linje med 

Chens, Joannous och Serafeims (2014) studie, som menar att det råder ett negativt samband 

då kostnaderna ökar som ett resultat av bristfälligt förtroende gentemot företagen. Med detta 

som grund menar forskare att en stor kapitalinsättning krävs samt att den finansiella räntan för 

lånat kapital ökar, som påverkar företagens lönsamhet (Jung 2008). Vidare kritiserar 

Friedman, som menar att det inte råder ett positivt samband mellan CSR och lönsamhet, vilket 

går att dra i linje med denna studies resultat gällande lönsamhetsmåtten ROE och ROA. 

Denna studies lönsamhetsmått ROE och ROA, visar ett negativt samband mellan CSR och 

ROE respektive ROA. Den multipla regressionen som genomfördes på ROE, påvisar ett 

negativt samband (-0,37) samt att p-värdet (0,04) faller inom studiens valda signifikansnivå 

och kan statistiskt bevisas. Lönsamhetsmåttet ROA påvisar även ett negativt samband (-0,01), 

dock faller p-värdet (0,23) bortom studiens valda signifikansnivå och kan inte statistiskt 

bevisas. Aupperle, Carroll & Hatifield (1985) motiverar detta negativa samband mellan CSR 

och lönsamhet med att företagens sociala och finansiella prestationer påverkas negativt samt 

att företag som implementerar CSR i sin verksamhet går miste om konkurrenskraft. 

Goodpaster (1991) förespråkar att företagen ska skilja på att upprätthålla intressenters 

intressen (stakeholder-teorin) samt att det bör dras en skarp linje mellan det ekonomiska och 

moraliska perspektivet. Goodpaster menar att de ekonomiska målen genererar affärer utan 

inslag av etik, vilket stärker denna studies resultat, där lönsamhetsmåtten ROE och ROA har 

visat ett negativt förhållande gentemot CSR. Vidare framför Jensen (2002) kritik mot CSR-

relaterade aktiviteter och menar att det är en kostsam process som resulterar i höga 

administrativa belastningar vilket medför extra kostnader. Forskarna Hassel och Nilsson 

(2005) genomförde en studie som, likt denna studie, utgick från företag som är listade på 

stockholmsbörsen och undersökte vilken effekt CSR-arbete ger på företagens 

marknadsvärdering. Studien konstaterade att det råder ett negativt samband mellan CSR och 

lönsamhet med bakgrund att CSR-arbete är en kostsam process. Rieg (2015) betonar vikten av 

att investerare prioriterar de kortsiktiga finansiella målen framför de långsiktiga CSR-

relaterade målen. Detta styrker denna studies resultat, där ett negativt samband erhölls 

gällande lönsamhetsmåtten ROE och ROA. 
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5.3 Inget samband  

Denna studies resultat påvisar att det inte råder ett samband mellan CSR och 

lönsamhetsmåtten Tobin’s Q, ROA och Vinstmarginal då p-värdena inte faller inom den 

statistiska felmarginalen. Detta innebär att det inte går att påvisa att CSR har en inverkan på 

företagens lönsamhet trots att p-värdena för respektive lönsamhetsmått är positiva och 

negativa. McWilliams och Siegel (2000) resonerade i deras studie att det inte råder ett 

samband mellan företags CSR-arbete och lönsamhet med grund i att tidigare studier inte har 

tagit hänsyn till kontrollvariabeln Forskning och Utveckling (FoU). Detta kan förklara varför 

det inte går att påvisa ett samband, då saknaden av en kontrollvariabel kan resultera i att 

sambandet verkar vara mer negativt än vad det egentligen är. Belu och Mansecu (2011) 

stärker detta resultat, där de förklarar att CSR-arbete inte försämrar företagens lönsamhet, 

men det resulterar inte nödvändigtvis i ett positivt samband med avseende på lönsamhet. 

5.4 Kontrollvariabler 

De beräknade lönsamhetsmåtten påvisar att studiens valda kontrollvariabler, soliditet och 

storlek, har ett positivt samband till CSR och lönsamhet. Lönsamhetsmåtten ROE och ROA 

visar en svag positiv koppling gentemot CSR och dess påverkan till lönsamhet. 

Kontrollvariabeln soliditet samt storlek, för ROE, visar en koefficient på 0,39 respektive 0,50. 

Dock infaller båda kontrollvariablernas p-värden (0,74 och 0,13) bortom studiens 

signifikansnivå och skillnaden ligger inom den statistiska felmarginalen.   

Lönsamhetsmåttet ROA, påvisar en svag positiv koefficient med avseende på 

kontrollvariabeln soliditet (0,13) samt storlek (0,04). P-värdena för kontrollvariablerna 

hamnar inom studiens signifikansnivå, där båda variablerna visar ett p-värde på 0,01. Trots att 

det inte går att statistiskt bevisa att sambandet mellan CSR och lönsamhet har en negativ 

effekt, med avseende på att den oberoende variabeln CSR faller bortom den valda 

signifikansnivån, går det att konstatera att kontrollvariablerna har en inverkan. 

Lönsamhetsmåttet Tobin’s Q har dessutom en markant positiv effekt på kontrollvariablerna 

soliditet och storlek. Koefficienterna för respektive kontrollvariabel (10,98 och 8,36) visar en 

positiv effekt, dock infaller p-värdet för soliditet (0,36) bortom signifikansnivån. P-värdet för 

storlek (0,01) infaller däremot inom signifikansnivån och enligt lönsamhetsmåttet Tobin’s Q 

har storlek en betydande roll gällande sambandet mellan CSR och lönsamhet. Ullman (1985) 

betonar vikten av att inkludera kontrollvariabler i den multipla regressionen med avseende på 

att det indikerar om det har en ytterligare inverkan på sambandet mellan CSR och lönsamhet. 

Lönsamhetsmåtten ROA och Tobin’s Q tyder på att det inte råder ett samband, dock indikerar 

båda måtten att kontrollvariablerna soliditet och storlek har en betydande roll vid mätningar 

som dessa. ROE påvisar ett statistiskt negativt samband mellan CSR och lönsamhet, dock 

visar kontrollvariablernas koefficienter för soliditet (0,39) och storlek (0,50) en positiv 

påverkan. Däremot går detta inte att styrka statistiskt då p-värdena (0,74 och 0,13) ligger inom 

den statistiska felmarginalen. Vinstmarginal var det enda lönsamhetsmåttet som hade en 

avsevärt negativ koefficient för dess kontrollvariabler soliditet (-69,42), dock inföll p-värdet 

(0,65) inte inom studiens angivna signifikansintervall på 5 procent, och det går därmed inte att 

statistiskt påvisa att soliditet påverkar sambandet mellan CSR och lönsamhetsmåttet 

vinstmarginal. Däremot visar koefficienten för kontrollvariabeln storlek (21,25) en positiv 

inverkan, dock ligger dess p-värde (0,62) bortom studiens signifikansnivå. 
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6. Avslutande diskussion  

Det avslutande diskussionskapitlet omfattar en allmän diskussion om studien, för att sedan ge 

förslag på vidare forskning inom detta område. Avslutningsvis görs en övergripande 

metodkritik av studien, där författarna för denna studie kritiserar de olika valen och delarna  

 

6.1 Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka hur CSR-arbete påverkar svenska företags finansiella 

prestanda, med avseende på lönsamhet (CFP). Då tre av fyra lönsamhetsmått inte kunde 

påvisa att det råder ett befintligt samband mellan respektive mått och CSR går det inte att 

fastställa att resultatet överensstämmer med de framtagna hypoteserna som denna studie har 

haft som utgångspunkt. ROE-måttet var det mått där p-värdet föll inom studiens angivna 

signifikansnivå. Lönsamhetsmåtten ROA, Tobin’s Q och vinstmarginal disponerade stora 

avvikelser när rådata samlades in för varje enskilt företag. Inom lönsamhetsmåttet Tobin’s Q 

hamnade företagen mellan -0,39 uppemot 286,73 vilket visar att intervallet är stort mellan de 

egentliga värden Tobins Q brukar ha. För vinstmarginal ser vi ett större intervall för de 

uträknade måtten för respektive företag där intervallet sträcker sig från -5117,86 till 15,5. 

Med avseende på att vi som författare inte valt att beräkna stora avvikelser som bortfall kan 

detta ha bidragit till att studiens utfall resulterade i att tre av fyra mått föll inom den statistiska 

felmarginalen. Rådata för ROE för respektive företag avvek inte från varandra vilket kan vara 

anledningen till att sambandet mellan CSR och ROE är befintlig och bevisat statistiskt.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning  

Om framtida forskning vill genomföra denna studie kan hänsynstagande tas till att betrakta 

stora avvikelser hos respektive företag som ett bortfall. Kritiken till att infoga ett större 

bortfall påverkar kvaliteten i uppsatsen vilket leder till en försvårad transparens i studien. 

Resultatet påverkas av ett för stort bortfall vilket resulterar i att det framtagna resultatet inte är 

generaliserbart. En annan variabel som kommer att påverkas vid vidare forskning är 

kontrollvariabeln soliditet. Den 1: a januari 2019 kommer IAS 17 att ersättas med IFRS 16 

vilket kommer medföra en ändring hos soliditetens utfall i förhållande till nyckeltalet 

skuldsättningsgrad (PWC 2016). Det hade varit intressant att studera hur kontrollvariabeln 

soliditet haft för påverkan på sambandet mellan CSR och lönsamhetsmåtten efter den nya 

lagstiftningen som hade minskat nyckeltalet.  

 

Då svenska företag utmärker sig och placerar sig i spetsen, i jämförelse med andra länder, 

med avseende på CSR-arbete är ett förslag på framtida forskning att undersöka hur CSR-

arbete påverkar svenska företags lönsamhet över en längre tidsperiod. Denna studie har endast 

undersökt ett år vill författarna bakom denna studie ge som förslag att undersöka detta 

fenomen över en längre tidsperiod för att få en förståelse för hur CSR-arbete påverkar svenska 

företags lönsamhet över tid samt för att se om det råder långsiktiga trender vad gäller detta 

samband. Det brister fortfarande i forskning vad gäller den svenska marknaden inom detta 

område därmed råder det hög relevans att studera detta fenomen. Vidare förslag på framtida 

forskning är att genomföra en undersökning där man tar hänsyn till att CSR-variabeln inte 

endast kvantifieras utan att ta hänsyn till det kvalitativa inslaget. Det är därav viktigt att få en 

ökad och rättvis förståelse för detta samband, därmed skapa en nyanserad bild av fenomenet. 
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Genom att använda metodtriangulering, kan framtida forskning få en mer ökad förståelse för 

hur detta samband verkar, samtidigt som att man tar hänsyn till både den kvalitativa och 

kvantitativa aspekten. Denna studie har beaktat de fyra mest förekommande 

lönsamhetsmåtten i tidigare forskning, men det hade varit intressant att beakta fler 

lönsamhetsmått som inte är lika förekommande. Detta kan även bidra till en bred förståelse 

för vilket samband som råder mellan CSR och lönsamhet, samt att öka möjligheten att hitta 

nya samband som tidigare forskning inte har beaktat.   

 

6.3 Metodkritik  

Denna studie har använt respektive företags årsredovisning per 2016 för att manuellt räkna ut 

de fyra olika lönsamhetsmåtten. Visserligen är det pålitligt att använda företagens 

årsredovisningar, dock är det inte det mest ultimata sättet att samla in data. Detta beror på att 

det har visat sig att det är mer vanligt att det förekommer manipulation samt skeva 

beräkningar när företagen ska framställa sina årsredovisningar. Sverige som land har dock en 

övervakningsmyndigheten, Finansinspektionen, som kontrollerar till en viss grad att 

företagens årsredovisningar ska spegla dess verkliga verksamhet, men det kan man inte 

garantera. Författarna för denna studie har tagit med alla beräknade värden för alla 

inkluderade företag inklusive företagens extremvärden. Med avseende på detta, går det att 

diskutera samt kritisera hur resultatet hade sett ut om författarna för denna studie hade 

eliminerat dessa extremvärden. Författarna för denna studie motiverar att eliminering av dessa 

extremvärden hade bidragit till en missvisande bild av verkligheten samt att bortfallet hade 

ökat för denna studie vilket leder till att studiens resultat inte går att generalisera.  

 

Vidare går det att kritisera studiens författare och deras inslag av subjektivitet. Det är nästintill 

oundvikligt att författarna för denna studie bibehållit objektivitet och inte blivit påverkade av 

tidigare studiers utgångspunkt med avseende på att författarna utgår från tidigare forskning.  
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7. Slutsats  

Kapitlet slutsats sammanfattar de slutsatser som denna studie har kommit fram till samt om 

studiens hypoteser förkastas eller bekräftas. 

 

Syftet med denna genomförda studie var att undersöka hur CSR-arbete påverkar svenska 

företags finansiella prestanda, med avseende på lönsamhet. Denna studie ställde upp fyra 

hypoteser med utgångspunkt i att det råder ett positivt samband mellan CSR-arbete och 

lönsamhet, mätt i Tobin’s Q, ROE, ROA och vinstmarginal. För att kunna avgöra om 

hypoteserna skulle förkastas eller bekräftas genomfördes multipla regressioner för respektive 

hypotes. Studiens resultat kan endast påvisa att det råder ett negativt samband mellan CSR 

och lönsamhetsmåttet ROE, med avseende på att ROE-måttet föll inom studiens valda 

signifikansnivå på 5 procent. Förhållandet mellan ROE och kontrollvariablerna visade ett 

statistiskt negativt samband gentemot CSR, dock påvisade denna studie en icke befintlig 

effekt på dess förhållande med avseende på att p-värdena föll bortom signifikansnivån på 5 

procent. 

  

Med utgångspunkt i att de resterande måtten föll inom den statistiska felmarginalen kan inget 

statistiskt samband påvisas och det erhållna resultatet visar ett neutralt samband mellan 

lönsamhetsvariablerna Tobin’s Q, ROA och vinstmarginal. Med detta som grund förkastas 

hypoteserna som berör lönsamhetsmåtten Tobin’s Q, ROA och vinstmarginal. Trots studiens 

brist i att kunna påvisa ett positivt samband mellan CSR och de angivna lönsamhetsmåtten, 

kan studien determinera att kontrollvariablerna, soliditet och storlek, hade en positiv inverkan 

på sambandet mellan CSR och ROA, samt Tobins Q. 
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