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Sammanfattning
Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan börsnoterade företags hållbarhetsarbete
och deras lönsamhet, vilket undersöktes genom att först använda sig av en korrelationsmatris följt
av tre stycken regressionsanalyser. Studien nyttjade multipel regressionsanalys för att besvara en
av de specifika underfrågor som används för att besvara studiens huvudfråga. Empirin utgörs av
Folksams hållbarhetsindex 2013. Den teoretiska referensramen hade sin utgångspunkt i
intressentteorin, agentteorin och legitimitetsteorin. Det tre teorierna vävdes samman med tidigare
forskning om hållbarhet och finansiell lönsamhet. Det observerade resultatet som erhölls från
studiens regressionsanalyser var inte statistiskt signifikanta, därmed finns inget som styrker att
hållbarhetsredovisning påverkar lönsamhet.
●

Nyckelord: CFP, CSP, ROA, ROE, vinstmarginal

Abstract

The purpose was to examine the correlation between public companies registered CSP and CFP.
This was examined through the use of a Correlation matrix and the use of multiple regression
analysis. These were then used to answer the studies specific subquestions which in combination
with one another related to the main topic which is correlation between CSP and CFP. The data
was provided by Folksam from their sustainability index from 2013.
The study’s results are discussed from the theoretical framework, consisted of stakeholder
theory, agency theory and legitimacy theory. The data was ambiguous and therefore no
conclusion can be drawn as to whether these factors correlating to one another.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Företag är en av flera centrala grundpelare i samhällskroppen, men varför finns egentligen
företag och är anledningarna fixerade?

Den välkända nationalekonomen Adam Smith som ofta kallas för den klassiska ekonomins fader
var kritisk mot statliga interventioner och förespråkade en mer liberal hållning. Adam
Smith utvecklade en marknadsprincip som han kallade för den osynliga handen (Grankvist,
2012). Smith motsatte sig den allmänna uppfattningen om att den osynliga handen är en del av
laissez-faire (“låt gå”, på franska, slagord för den nyliberala rörelsen i Frankrike). Där man
menade att stat och individ ej skulle beblanda sig med varandra så hanterar den osynliga handen
snarare uppfattningen om att alla individer ska själva maximera sina vinstintressen för att således
bidra till den aggregerade totala vinsten av samhället i stort maximeras (Basu, 2008).

En annan känd nationalekonom, Milton Friedman, var kritisk mot att företag skulle ha ett annat
syfte än vinstmaximering. Friedmans kritik summeras bäst med namnet på hans artikel från 1970
“The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, där förde han en argumentation
för att det är konsumentens och aktieägarnas egna ansvar att allokera sina resurser dit de anser sig
göra nytta medan företagens nytta i samhället är som vinstmaximerande. Vidare menade han på
att ifall företagen själva spenderade dessa resurser så skulle det kunde leda till lägre löner för
anställda och lägre vinster för aktieägarna för att dessa inte själva kunde bestämma vart detta
kapital kunde ha gått (Friedman,1970).
I samma artikel så kopplar Friedman till sin bok “Capitalism and Freedom”, i boken går hans
argumentation i linje med ovan. Han breddar sin argumentation och hävdar att företag ej bör ha
ett altruistisk fokus så länge som de samtidigt följer marknadens spelregler, vilket bygger på
premissen om att företagen inte ska agera manipulativt samtidigt som de är delaktiga i en öppen
och fri konkurrens (Grankvist, 2012).

Det har sedan Milton Friedmans tid skett ett skifte i den allmänna opinionen där en större
medvetenhet samt fokus lagts på de kringliggande samhällsfaktorerna, en utav dessa faktorer är
miljön då vi befinner oss i en tid där vi ser ett direkt orsakssamband mellan utsläpp och en
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negativ inverkan på miljö. Denna medvetenhet och fokus har drivit regleringarna på marknaden
så att företagen är tvungna att hantera dessa samhällsfrågor i sitt dagliga arbete, detta sig bland
annat uttryck i form av en ökad mängd hållbarhetsrapportering bland företag. Under vecka 39 år
2019 anordnades Sveriges största klimatstrejk genom tiderna (Ugge, 2019) och globalt uppger
arrangörerna att siffran överstiger 6 miljoner människor som strejkade under veckan (Taylor,
Watts och Bartlett, 2019).

Näringslivsorganisationen svensk handel, vars primära syfte är att åstadkomma goda
förutsättningar för svenska företag, genomför varje år en hållbarhetsundersökning där de under
flera år noterat denna transition gällande hållbarhet.
“Med hållbarhet menas såväl ett socialt ansvarstagande som miljömässig hållbarhet. Med
hållbart företagande avser vi hur företag jobbar med dessa aspekter i sin verksamhet - allt
från att skapa ett hållbart utbud till kunderna, vara medveten om produkternas innehåll och att
de är säkra, till att ta ansvar för miljön och främja mångfald, jämställdhet och goda arbetsvillkor
[...]. Allt detta är självfallet beroende av en ekonomiskt långsiktigt sund och
lönsam affärsverksamhet.” (Svensk handel, 2018)

I Svensk handels rapport från 2018 har det noterats en signifikant ökning gällande frågan om
företagen arbetar aktivt med frågor om hållbarhet. Då frågan ställdes 2015 låg siffran på 63% och
år 2018 så noterades en ökning med 15 procentenheter, till 78%. En ännu större ökning på 19
procentenheter som registrerats handlar om handelsföretagen upplever ett stigande intresse för
hållbarhet från sina kunder, från 34% till 53% (Svensk handel, 2018).

Ett närbesläktat begrepp till hållbarhet är CSR, som står för Corporate social responsibility, vilket
på svenska översätts företags samhällsansvar. Begreppet grundar sig i en tanke eller idé om att
företags ansvar är flerdimensionellt och sträcker sig förbi det rent finansiella ansvaret. CSR som
koncept utgår från ett bredare perspektiv där företag bör ta hänsyn till fler parametrar än det strikt
finansiella. I sin grundform innebär CSR att det bredare perspektivet, där icke-finansiella
parametrar inkluderas, är något som företagen frivilligt bör inkorporera (Moir, 2001)

Under 2014 släppte Europeiska Unionen direktiv om att större bolag skulle inkludera en ickefinansiell rapport i sin förvaltningsberättelse (Direktiv 2014/95/EU). Under 2016 kom den
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svenska riksdagen att besluta en ändring i årsredovisningslagen, en lagändring som bygger på
EU-direktiven från 2014. Lagändringen som började gälla under 2017 innebar att bolag som
under de två senaste räkenskapsåren haft med fler ett medelantal anställda över 250, en
balansomslutning över 175 miljoner kronor samt nettoomsättning över 350 miljoner kronor var
tvungna att ha med en hållbarhetsrapport (PWC, 2016).
“Hållbarhetsrapporten ska innehålla icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av
företagets utvecklings, ställning, resultat och konsekvenserna av dess
verksamhet, där bland upplysningar i frågor som rör miljö, personal och sociala
förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.” (KPMG,
2016)
Vädjan över hållbart företagande är något som noterades på flera fronter och under det andra
kvartalet 2019 grundades den ideella organisationen Value Balancing Alliance (VBA) av
Deutsche bank, Novartis International AG och sex internationella bolag till. Organisationen stöds
även av de stora revisionsbyråerna EY, PWC och ytterligare fyra bolag. VBAs huvudsakliga
syfte är att utforma en ny standard för hur samhällsnyttan som företag genererar skall redovisas
samt beräknas (Höök, 2019). Ett framtida verktyg för hållbarhetsrapportering är det globala
initiativet Global Reporting Initiativ (Dumay, Guthrie och Farneti, 2010). Hedberg och
Malmborg (2002) fann dock att GRI verkade vara till större hjälp för intern kommunikation än
för extern kommunikation och att vidare arbete krävs och var av åsikten att mer gediget arbete
gällande utveckling av hur man ska mäta hållbarhet var på sin plats. Trots att GRI är redan ett
någorlunda väletablerat verktyg vars syfte är att skapa transparens mellan företag och intressenter
kritiseras det ofta för att ha fokus på de organisatoriska tillvägagångssätten snarare än de
ekologiska och rättvisa aspekterna som leder till sann hållbarhet (Dumay, Guthrie och Farneti,
2010).
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1.2 Problemdiskussion
Förenta nationerna formade under slutet av 1980-talet en kommitté för miljö och utveckling, med
syfte att bland annat få bukt med den spretiga definitionen på vad hållbar utveckling egentligen
är, detta genom att skapa en gemensam definition för begreppet (Grankvist, 2012).
År 1987 publicerades rapporten “Vår gemensamma framtid” vars huvudsakliga syfte var att få ett
bredare perspektiv på den globala miljö- och resursproblematik som existerade samt att enas
kring en definition av tillväxt som inkluderar planetens välmående. I ”Vår gemensamma
framtid” presenterar kommittén en definition gällande begreppet hållbar utveckling (WCED,
1987).
“En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.” - Brundlandtrapporten, 1987

Att friktion mellan lönsamhet och samhällsnytta kan uppstå tycks närmast vara en självklarhet
och Sverige tillsammans med EU har bland de hårdaste hållbarhetsbestämmelserna i världen.
Införandet av lagar sker oftast på nationell nivå och påverkar således den inhemska produktionen
och inte den aggregerade produktionen, som sker på global nivå och där ligger ofta de stora
hållbarhetsutmaningarna (Svensk handel, 2018). Deegan och Unerman (2006) skrev om hur
normer och värderingar reflekterar de lagar som existerar i samhället, samtidigt som han nämner
hur det legala systemet är trögrörligt. Detta kan bidra till att effekten av förändring i normer och
värderingar genererar en fördröjd effekt på legala förändringar.

Hahn och Kühnen (2013) skrev hur en spridd uppsättning av intressenter och deras motstridiga
viljor avgör framgången för en organisation och hur ett viktigt verktyg för att kommunicera och
visa transparens är hållbarhetsrapportering samt att detta alltmer blir en viktig kloss i företags
hållbarhetsarbete som helhet. Steimle och Isaksson (2009) menade på att både kunder och andra
intressenter förväntar sig att moderna bolag redovisar sitt hållbarhetsarbete samt att både
intressenter och journalister försöker granska bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta går
linje med Deegan och Unerman (2006) som argumenterade för att organisationer strävan efter
legitimitet, vilket är en typ av acceptans. För att uppnå denna acceptans kräver det att samhällets
perception om organisationen är av god karaktär och på grund av detta kommer organisationen
att korrigera sitt beteende. Bento, Mertins och White (2017) fann till skillnad mot Steimle och
Isaksson (2009) att mjuka värden som CSR inte prioriterades i samma utsträckning som de
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finansiella måtten, vilket talar för ett negativt samband mellan införande av hållbarhetsrelaterade
verktyg och lönsamhet.

1.3 Problemformulering
Svensk handel (2018) noterade en markant ökning gällande frågan om företag arbetar med
hållbarhet och i Sverige under 2019 anordnades den största klimatstrejken i svensk historia
(Ugge, 2019). I tidigare forskning går det att utröna en viss tvetydighet gällande
hållbarhetsredovisningens effekt på företags lönsamhet. Denna studie har som ansats att genom
kvantifierad data undersöka huruvida det existerar ett samband mellan hållbarhetsredovisning och
lönsamhet för bolag noterade på Stockholmsbörsen.

1.4 Frågeställning
Finns det en korrelation mellan hållbarhetsarbete och företags finansiella prestanda?
Om ett sådant samband existerar, vilket av dessa nyckeltal har då den tydligaste korrelationen?

1.5 Syfte
Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan börsnoterade bolags finansiella prestanda
och deras hållbarhetsarbete.

1.6 Avgränsning
Denna studie är avgränsad till svenska företag som är noterade på Stockholmsbörsen OMX,
uppdelat på dess tre segment, Small cap, Mid cap och Large cap. För att mäta företagens
finansiella prestanda användes nyckeltal, vilket är enkla mått för att estimera hur verksamheten
går (Bergstrand, 2010). I denna studie har en avgränsning till nyckeltalen avkastning på totalt
kapital (ROA), avkastning på eget kapital (ROE) och vinstmarginal tillämpats. Vidare har det
tillämpats en avgränsning till kalenderåret 2013, detta för att mäta korrelationen mot den
oberoende variabeln som var sekundärdata från Folksams hållbarhetsindex från samma period.
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2. Teoretisk referensram
2.1 Agentteori
Agentteorin är en teori som handlar om två stycken parter och relationen mellan dessa. Den
parten benämns huvudmän eller principals och den andra som ombud eller agenter ErikssonZetterquist, Kalling, och Styhre (2012). Shapiro (2005) beskrev huvudmän som uppdragsgivare
vilka anlitar agenter för att utföra ett uppdrag. Hult (2010) förklarade hur detta kan appliceras i
näringslivet där aktieägare agerar huvudmän och hur dessa utser de som skall operera företaget.
Eisenhardt (1989) beskrev hur agentteorin huvudsakligen fokuserar på två stycken problem i
förhållandet mellan dessa huvudmän och agenter. Det första problemet består i sig av två delar
och uppstår enligt Eisenhardt (1989) när det uppstår en bristande målöverensstämmelse mellan
de två huvudparterna och när en inspektion om vad agenterna egentligen är svår eller dyr att
genomföra. Problem nummer två handlar om riskpreferens, om det råder en diskrepans gällande
risk så kommer parterna vilja handla olika. Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2012)
skrev likt Eisenhardt (1989) om hur en vital del inom agentteorin cirkulerar kring agerande
mellan dessa två parter. Huvudmannen kan få betala ett högt pris om agenten handlar för egen
vinning och därmed inte följer deras överenskommelse, därav är det vanligt att huvudmännen
implementerar informationssystem vars syfte är att övervaka så att allt går enligt
överenskommelsen. Sun, Salama, Hussainey och Habbash (2010) skrev om hur chefer (agenter)
kan använda sig av resultatmanipulering för att optimera sin egennytta, men att detta är en
handling med ett högt pris då perceptionen om företaget är avgörande och enbart misstankar om
resultatmanipulering kan kraftigt reducera företagsvärde. Zahra, Priem och Rasheed (2005)
argumenterade för att detta sorts missledande handlande bör ses som en agentkostnad.
Eisenhardt (1989) skrev även om hur informationsasymmetrin där agenter får lejonparten leder
till att information börjar räknas som en råvara, en råvara med ett pris, vilket huvudmän kan få
åtkomst till genom att implementera olika informationssystem. Healy och Pelepu (2001)
beskrev hur olika kontroller inom redovisningsrapporter - vilket är en hörnsten i företagens
hållbarhetsarbete - kan leda till ökad resurseffektivitet och längre agentkostnader. Detta då
chefer (huvudmän) lättare kan kommunicera till sina målgrupper och dessa är mer mottagliga för
det som kommuniceras då de har fått verktyg med konkret information.
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2.2 Legitimitetsteori
Legitimitetsteorin är sprungen ur konceptet organisatorisk legitimitet och
Dowling och Pfeffer (1975) förklarar att organisationer försöker tygla samt uppnå likformighet
de sociala värden som är kopplade till organisationernas aktiviteter och de rådande normer som
anses vara acceptabla inom ett större socialt system, vilket organisationerna själva är inkluderade
i. Att legitimitetsteorin har sitt ursprung i organisatorisk legitimitet styrks av O'Donovan (2002).
Legitimitetsteorin menar att organisationer försöker agera på ett vis som är inom gränserna för
samhällets normer och förväntningar, detta för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet.
Dowling och Pfeffer (1975) var av åsikten att organisationers legitimitet är en tillgång som är
vital för deras överlevnad, vilket stärker O´Donovon (2002).
Deegan och Unerman (2006) benämnde detta samspel som ett socialt kontrakt, vilket är en
central del i legitimitetsteorin. Shocker och Sethi (1973) beskrev det sociala kontraktet som ett
ting som varje social institution opererar genom samt beskrev två övergripande punkter,
grundläggande för organisationernas tillväxt samt existens. Den första punkten beskrevs som
organisationens tillhandahållandet av något som är åtråvärt för samhället ur ett socialt
persspektiv. Den andra punkten handlade om organisationens allokering genemot, för företaget,
centrala grupper gällande de sociala, politiska eller ekonomiska fördelar som erhållits.

Deegan och Unerman (2006) skrev om hur ett samhälles förväntningar kan förändras och
betonade vikten av att organisationer är kapabla till ett flexibelt beteende. Då inkongruens
uppstår så skapas något som det inom legitimitetsteorin kallas för ett “legitimitetsgap”. Om ett
legitimitetsgap existerar på grund av inkongruens kan det försvåra för organisationerna, när de
ska ackumulera komponenter, så som anställda, kapital eller kunder, vilkaär nödvändiga för
verksamhetens överlevnad. Därav är det av stor vikt för organisationer att samhällets perception
om dem är god.

Suchman (1995) beskrev hur legitimitet kunde studeras utifrån två stycken olika perspektiv med
skilda utgångspunkter. Det ena perspektivet är det institutionellt perspektiv betonar de
komponenter som genererar externt tryck, så som normer och förväntningar, om organisationens
aktiviteter kan uppnå en acceptans får de även legitimitet. Det andra perspektivet är det
strategiska perspektivet understryker sätten som organisationerna strategiskt manipulerar och
nyttjar symboliska handlar för att ändra deras målgruppers perception till deras fördel (Mobus,
2005). När organisationer frivilligt ger miljöinformation så menar många kritiker att företag
7

använder sig av en utstuderad grönmålning (greenwashing), vilket ett försökt att skapa en
vilseledande bild av vara miljövänlig och därmed uppnå legitimitet Mobus (2005). Målgrupperna
bedömer organisationerna baserat på deras perception, vilket gör det möjligt att målgrupperna
kan tro att det råder en kongruens mellan de två parternas värden, även om det faktiskt inte gör
detta. Detta gör att organisationerna kan avvika från normer och förväntningar och ändå åtnjuta
legitimitet, så länge målgruppen ej är medveten om detta (Mobus, 2005).

Cho och Patten (2007) noterade att tidigare forskning tycktes ha kraftigt varierande resultat
gällande korrelationen mellan faktiskt miljömässig prestation och den miljöinformation som
företagen delade med sig av. Deras studies resultat föreslår att företag använder sig av
miljöinformation som ett kommunikativt verktyg för legitimitet. Detta får medhåll av O`Donovan
(2002) som skrev att företag kan ha med miljöinformation i deras årsredovisning för att höja sin
legitimitet.
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2.3 Intressentteorin
För företag spelar deras aktieägare en central roll, men de är inte ensamma på spelplanen,
Freeman och Reed (1983) skrev om det länge hade förts en dialog om hur bolag har skyldigheter
till sina aktieägare och om hur dessa tillfredsställs genom finansiella framgångar. Vidare skrev
Freeman och Reed (1983) om hur samhället borde ändra, och framförallt vidga sättet som vi se
på ett företags hälsa och ett bra sätt att se på det är konceptet intressenter. Intressenter är en
entitet som har ett intresse av företagets handlingar, företaget har i sin tur ett likartat engagemang
gällande sina intressenter då de spelar en stor roll i företagets fortlevnad. Intressenter kan vara
både anställda och kunder men även regeringen, aktieägare och leverantörer (Jensen, 2001).
Freeman och Reed (1983) menade att intressenterna kunde delas in i två stycken grupper, den ena
hade en mer inkluderande beskrivning där alla grupper eller individer som kan påverkas av
organisationens prestationer tillhörde. Den andra indelningen var mer avgränsad till alla de
grupper eller individer som organisationen är absolut beroende av för sin framtida överlevnad.
Clarkson (1995) kom senare, baserat på Freeman och Reed (1983) arbete att namnge dessa två
grupper som sekundära och primära intressenter. Clarkson (1995) skrev att om de som tillhör den
primära intressentgruppen ej blir tillfredsställda och väljer att bryta med företaget kommer detta
att allvarligt skada företaget, vilket gör att denna grupp bör prioriteras extra mycket av företaget.
Vidare menar Clarkson (1995) att det utifrån detta går att se företag som ett system som
innehåller en mängd invecklade relationer med primära intressenter vars åsikter, mål,
förväntningar med mera inte behöver överensstämma. De sekundära intressenterna är inte lika
vitala för företagets överlevnad men dessa kan ha kapaciteten att skada företagen och företagen
bör därför även ha dessa i åtanke.

Jensen (2001) riktade kritik mot intressentteorin då han menade att den inte tydligt förklarar hur
företag kompromisser mellan olika intressenters vilja. Som konsekvens kan detta leda till interna
konflikter, vilket i sin tur leder till ineffektivitet. Deegan och Rankin (1996) påtalar att om lagar
för miljöredovisning inte existerar eller är adekvata, så kommer företag använda sig av
miljöredovisningen som ett redskap. Ett redskap för att delge information som är i enlighet med
en positiv företagsbild. Detta kan dock vara missvisande om reglerna och lagarna för
miljöredovisning inte är adekvata, vilket i sin tur kan skapa en informationsasymmetri mellan
intressenterna och företaget.
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I kontrast till Jensen (2001) skrev Bansal och Roth (2000) att tidigare forskning kunnat enats
kring att intressenters påtryckningar hör till en av fyra huvudsakliga faktorer till varför företag
väljer att agera efter en grönare agenda och att de därmed är en grupp att ta hänsyn till. De tre
andra faktorerna är lagstiftning, ekonomiska möjligheter och etiska motiv. Freeman (2010) är av
liknande åsikt som Clarkson (1995) angående att intressentteorin med sin bredare syn på vilka
enheter som är viktiga för företag, presenterar en mer komplex verklighet. Detta då
intressentteorin involverar mänskliga relationer och att människor är mer invecklade än statiska
mått eller ramverk.
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3. Metod
3.1 Forskningsansats
Jill och Christiansen (2012) beskrev olika forskningsansatser och hur dessa bör tillämpas vid
olika tillfällen beroende på ändamålet med studien och hur dessa har både fördelar och nackdelar.
Induktionen utgår från ett antal observationer och försöker utifrån dessa dra olika slutsatser till att
generera en teori. En deduktiv ansats utgår traditionellt från teorier som finns och försöker sedan
testa dessa med hypoteser. Studiens nyttjade förklaringsvariabler valdes baserat på tidigare
forskning och redan vedertagna teorier inom forskningsområdet. Studien hade för avsikt att
använda en strikt metodstruktur för att uppnå god replikerbarhet och syftet var ett försök att
försöka notera orsakssamband mellan skeenden och variabler vilket är en av deduktionens
viktigaste attribut. Med anledning av detta har en deduktiv forskningsansats tillämpats.

3.2 Forskningsstrategi
Saunders, Lewis och Thornhill (2012) beskrev forskningsstrategin som den generella planen för
hur de forskningsfrågor som inbegrips i studien samt syftet besvaras, därav betonas vikten av att
en lämplig strategi tillämpas. Vidare beskrev Saunders, Lewis och Thornhill (2012) hur ett
vanligt sätt att särskilja kvantitativa strategier mot kvalitativa strategier är att den förstnämnda
fokuserar på numerisk data medan den sistnämnda fokuserar på icke-numerisk data. Sohlberg och
Sohlberg (2013) styrker detta genom att skriva om hur fokuseringen på variabler är ett
utmärkande attribut för den kvantitativa traditionen, medan det i den kvalitativa traditionen i
princip inte existerar någon strikt kvantifierbar variabel. I denna studie kommer avgränsningar
introducera studiens nyttjade förklaringsvariabler, dessa är uteslutande av kvantitativ karaktär.
Vidare var även den insamlade data som skall analyseras uteslutande numerisk, därför kommer
denna studie att använda sig av en kvantitativ metod.

3.3 Population och urval
Studiens datainsamling har i sin helhet behandlat svenska bolag noterade på
Stockholmsbörsen OMX, fördelat över de tre segmenten small Cap, mid Cap och large Cap.
Populationen har utöver ovanstående kriterier anpassats efter de bolag som inkluderats i
Folksams hållbarhetsindex 2013.
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3.4 Bortfall
Ursprungligen bestod population av 245 bolag som ingick i Folksams hållbarhetsindex från
2013. Det slutliga antalet bolag som inkluderades denna studie var 176. Detta gav ett bortfall om
69 bolag. Dessa bolag valdes bort främst på grund av extremvärden som vid tillämpning hade
tjänat att skapa en snedvriden bild av den totalt insamlade data. Vidare har bolag där nyckeltal ej
fanns att tillgå via databasen Retriever Business exkluderats.
Vissa av de initialt tilltänkta bolagen hade vilande/alternerande intäktsformer, detta leder till att
nyckeltalen blir ytterst volatila och därmed ej lämpliga att nyttja då de ej speglar en korrekt bild
av verkligheten. Vidare har bolag som ej genererat en hållbarhetsredovisning även exkluderats.

3.5 Operationalisering
Sohlberg och Sohlberg (2013) skrev att två karaktärsdrag som den positivistiska
vetenskapstraditionen håller högt är objektivitet och mätbarhet. Denna studie ämnar mäta
samband mellan lönsamhet och hållbarhet. För att kunna veta hur detta skall kunna mätas var det
av stor vikt att begreppet operationaliseras för att bringa klarhet i begreppens definitioner.
Tanken med detta är att undvika det subjektiva och främja objektiviteten (Sohlberg och Sohlberg
(2013). Operationaliseringen av begreppet hållbarhet har i denna studie överlåtits till Folksam, då
det är genom Folksams index för ansvarsfullt företagande som studiens data samlats in.

3.5.1 Företags sociala prestation
Företags sociala prestation, eller Corporate social performance (CSP) är ett begrepp som är svårt
att definiera. Av Carroll (1979), beskrevs CSP som en konstruktion med flera dimensioner, vilket
styrks av Griffin (1997). Lin, Liou och Yang (2009) som skrev om hur begreppet CSR hade
svårt att få fotfäste då definitionerna kring begreppet inte stod enade och tydliga.

Idéen om Corporate Social Responsibility (CSR), eller företags sociala ansvar är inte något nytt
påfund. Konceptet går att spåra tillbaka till början av 1920-talet (Lin, Liou och Yang, 2009) och
har sedan dess har flertalet idéer om hur konceptet CSR bör stöpas om skett. Trots detta tycks det
råda en oenighet kring vad konceptet egentligen innebär (Caroll, 1979); Lin, Liou och Yang,
2009). Sethi (1975) skrev att CSR har använts i många olika kontexter att det kan riskera att bli
meningslöst och Lin, Liou och Yang (2009) menade på att en effekt av att det ej rådde konsensus
gällande begreppets definition är en av dem anledningarna till varför begreppet dröjt med att få
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ordentligt fäste. Carroll (1979) summerar en del tidigare forskare syn på det vad det företags
sociala ansvar bör inbegripa.

Forskare

Syn på begreppets innebörd

Friedman

“Profit making only”

Davis & Backman

“Going beyond profit making”

Mcguire

“Going beyond economic and legal
requirements”

Manne

“Voluntary activities”

Steiner

“Economic, legal, voluntary activities”

CED (1971), Davis & Blomstrom

“Concentric circles, ever widening”

Eells & Walto

“Concern for broader social system”

Hay, Gray & Gates

“Responsibility in a number of social
problem areas”

Ackerman, Bauer & Sethi

“Giving way to social responsiveness”

Figur 1: Figuren visar tidigare forskares definitioner gällande CSP (Caroll, 1979).

Sehti (1975) argumenterade för att området som behandlade företagsansvar är i stort behov av ett
ramverk som det kan utgås ifrån för att mäta företags sociala prestation. Vidare skrev Sehti
(1975) att majoriteten av de konflikter som uppstår mellan individer och stora företag sällan
uppstår på grund av lagbrott, utan att det beror på att de ej når upp till de sociala förväntningar
som samhällets individer har.
“Thus, social responsibility implies bringing corporate behavior up to a level where it is
congruent with the prevailing social norms, values, and expectations of performance.” (Sethi,
1975)
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Detta ligger till grund för det ramverk Sethi (1975) föreslog, där ansvaret, ”responsibility”,
omformaterade till företagsbeteende “Corporate behavior”. Sethi (1975) beskriver hur Corporate
behavior består av tre delar. Den första delen beskrev han som företagens sociala skyldighet som
behandlar samspelet mellan marknadskrafter eller legala begränsningar gentemot ett företags
beteende. Sociala ansvaret utgör den andra delen och Sethi (1975) menade att företagsbeteenden
behöver nå en överensstämmelse med samhällets befintliga normer, värden och förväntningar.
Den tredje och sista delen benämns som sociala mottaglighet och Sehti (1975) beskrev det som
att det inte handlade om företagens reaktioner på social press, utan snarare på hur företagen på
lång sikt skulle agera i ett föränderligt socialt system. Därav förväntas företag vara delaktiga och
proaktiva i det förändringar som sker i samhället (Sethi, 1975). Carroll (1979) skrev om hur
Sethi (1975) ramverk tar en väg där det sociala ansvaret utvecklar sig till den sociala
mottagligheten. Sethi (1975) vilja att vidga företags sociala ansvar delar Ackerman och Bauer
(1976) som kritiserade socialt ansvar som begrepp då det med “ansvar” i deras mening
associerades kraftigt med en skyldighet. De var av åsikten att detta lägger vikt på motivation,
vilket de ansåg var väldigt svårt att operationalisera och istället argumenterade de, likt Sethi
(1975) för att “social mottaglighet” bör vara det begreppet som bör operationaliseras.
En annan syn på beskrivningen av CSP gav Carroll (1979) som beskrev sin modell “The social
performance model” där han utgår från tidigare forskning. Modellen grundar sig på tre stycken
dimensioner. Den första dimensionen handlar om att ha en grundläggande definition av socialt
ansvar. Där Carroll (1979) inkluderar fyra ansvarsgrupper: ekonomiskt ansvar, legalt ansvar,
etiskt ansvar och ett filantropiskt ansvar. Den andra dimensionen ställer krav på en uppställning
av frågorna rörande i vilken magnitud det sociala ansvaret existerar. När ett konceptuellt ramverk
skall skapas krävs det inte bara att specificera typen som det sociala ansvaret präglas av, utan
även vilka sociala frågor som är kopplade till respektive område. Den tredje dimensionen handlar
om att företag bör specificera en filosofi angående sittbemötanden eller agerande gentemot det
ansvar och de frågor som hör till. Företaget har ett val gällande hur de ska agera och omfången på
agerandet sträcker sig mellan att inte agera alls till att agera proaktivt.
Wartick och Cochrans (1985) utgick från Carroll (1979) ramverk när de vidareutvecklade en
egen argumenterande modell. Denna går emot Aupperle, Carroll och Hatfield (1985) antaganden
om det ekonomiska och sociala ansvaret inte är ömsesidigt. De menade på att det ekonomiska
ansvaret kräver en egen dimension, vilket lyfte fram samspelet mellan samhälle och näringsliv i
samma kontext som CSP (Wood, 1991). Dimensionen om det ekonomiska ansvaret tillsammans

14

med ett publikt ansvar och en social mottaglighet och dessa tre utgjorde dimensionerna i deras
modell (Wartick och Cochrans, 1985).

Wood (1991) lade fram ett eget ramverk då denne menar att definitionen hitttills inte varit
tillräcklig. Wood (1991) beskrev hur tidigare forskning visat hur CSP skulle kunna fungera som
en central del i förhållanden mellan CSR och den sociala mottagligheten samtidigt. Wood (1991)
inkluderade och problematiserade intressenters involvering i sammanhanget med social
prestation. Wood (2010) vidareutvecklade och förespråkade en idé om samspelet intressenter och
samhället spelar. Detta spelade en central del i definitionen av CSP och att fixeringen kring hur
CSP påverkar företagen istället förflyttas till hur CSP påverkar samhället och dess intressenter i
stort. För att kunna mäta hållbarhet har denna studie valt att definiera hållbarhet efter Folksams
hållbarhetsindex. Detta då den är välanvänd i akademiska sammanhang och håller en hög
validitet och reliabilitet. Folksam som organisation har en hög kredibilitet och är en av få
offentliggjorda rapporter inom ämnet.

3.5.2 Folksam - Index för ansvarsfullt företagande
“Tisdagen 20 Augusti, 2013 var det “Earth overshoot day”, vilket är det datumet 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” (Folksam, 2013).
Det var med dessa ord som försäkringsbolaget Folksams studie från 2013 om ansvarsfullt
företagande inleddes. År 2019 inträffade “Earth overshoot day” den 29 juli (Svt, 2019). Syftet
med Folksams index är att visa hur svenska börsnoterade bolag arbetar med hållbarhet och
Folksam har släppt rapporter på deras index. Folksam har släppt regelbundna rapporter från sin
start 2006, där det initialt släpptes årligen fram till 2009, för att sedan släppas vartannat år fram
till dess att den släpptes för sista gången år 2013. Studiens urval av företag baserade på att
företagen varit noterade på Stockholmsbörsen OMX per den 31 maj
2013. Dessa företag har därefter kategoriserats i tre grupper efter börsvärde, baserat på de tre
segmenten small Cap, mid Cap och large Cap.
Folksams undersökningar grundades huvudsakligen på årsredovisningar,
hållbarhetsredovisningar och hemsidor, vilket kunnat summeras ihop till den information som är
offentligt tillgängligt (Folksam, 2013). När all datainsamling hade gjorts och analyserats
genomfördes en bedömning där bolagen betygsattes.
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En grundförutsättning för att kunna genomföra denna studie och få ett önskvärt resultat var att de
existerar mått som gick att kvantifiera. Då det råder en oenighet gällande hur och vad som bör
inbegripas för att kvantifiera begreppet hållbarhet till en mätbar variabel har denna studie valt att
använda sig av Folksams index där en kvantifiering är realiserad (Folksam, 2013). Folksams
rapport från år 2013 är den sjunde och sista, därav har denna nyttjats i denna studie.

Studiens analys bestod av en miljöanalys, med olika huvudområden som i sin tur har vardera
olika kriterier som ligger till för en betygssättning.(Folksam, 2013) Kriterierna i analysen är
baserade på Global Compacts tio principer och de riktlinjer som OECD har för multinationella
företag.

Folksams miljöanalys bestod av två huvudområden. Den första benämndes som miljöledning och
var tänkt att ge en allmän uppfattning om företagets miljöledningssystem. Ett
miljöledningssystem var tänkt att ge en grund och konsekvens åt miljörelaterade arbeten
(Häggbom, 2019). Miljöprestandan utgör den andra delen av miljöanalysen var tänkt att
visualisera företags skicklighet att hantera den huvudsakliga direkta och indirekta miljöpåverkan
som skapas av företagets verksamhet. Huvudområdena för miljöanalysen har tillsammans åtta
stycken kriterier där miljöledning innehar fem stycken och miljöprestanda innehar tre stycken.

Figur 2. Figuren visar de kriterier som Folksam använde i sin miljöanalys (Folksam (2013).
Företagen får poäng baserat på analysens samtliga kriterier och dessa summeras i vardera
tillhörande huvudområde och sedan räknas ett medelvärde för varje huvudområde ut. För att
erhålla maximal poäng (betygsintervallet sträcker sig mellan noll och sju) krävs det att de fem
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komponenterna har uppfyllts, alternativt att det har noterats ett påtagligt tecken gällande framtida
hantering. Observationer av framtida hantering genomfördes genom företagens redovisningar om
förbättringar med primärt fokusering på policys, ledningssystem och program. Detta handlar
primärt om att det i företagens redovisning om förbättringar observerats tydliga policyns,
ledningssystem och program. (Folksam, 2013).

3.5.3 Företag finansiella prestation - och tidigare studier kopplade till
företags sociala prestation
Heikal, Khaddafi och Umman (2014) refererade till Anthony och Gouvindaran (2002:177) vilka
beskev Corporate financial performance (CFP) enligt följande: “The financial performance is a
picture of a company´s financial ability to achieve financial targets and how the condition of the
company´s management to the public”. När Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) mätte
sambandet mellan företags sociala prestation (CSP) och företags finansiella prestation (CFP)
använde de sig av nyckeltalen ROE och Tobins Q, dessa fick dock ett tvetydigt samband där inga
vidare kopplingar kunde dras. Vidare skrev de om hur det tycks råda inkongruens mellan vilka
parametrar som bör inkluderas när man mäter lönsamhet, vilket har bidragit till att tidigare studier
som genomförts om ämnet har inkluderat olika mått och därmed existerar ingen etablerad
konsensus. När Griffin och Mahon (1997) försökte mäta samma samband använde de sig av
flertalet variabler för att definiera företagets prestationsförmåga, dessa utgjordes av avkastning på
eget kapital, avkastning på totalt kapital, totala tillgångar, den genomsnittliga åldern på
tillgångarna samt snittet av vinstmarginalen under en period av fem år. Griffin och Mahon (1997)
fann dock enbart otydliga eller svaga korrelationer mellan dessa Waddock och Graves (1997)
använde i sin studie sig av nyckeltalen avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital och
avkastning på försäljning där de fann ett positivt samband mellan CSP och samtliga nyttjade
variabler. Callan och Thomas (2009) använde sig av fyra stycken nyckeltal som variabler. Dessa
fyra utgjordes av avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital, avkastning på
försäljning och Tobins Q. Studien kunde påvisa ett visst positivt samband mellan CSP och CFP.
Siegel och McWilliams (2000) använder sig av avkastning på eget kapital, avkastning på totalt
kapital och avkastning på försäljning och i denna studie noteras ett tvetydigt resultat.

3.5.4 Operationalisering av lönsamhet
Denna studie har nyttjat tre stycken nyckeltalen för att operationalisera lönsamhet, där det första
nyckeltalet är avkastning på eget kapital (ROE) Avkastning på eget kapital indikerar hur väl
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bolaget lyckats generera avkastning på aktieägarnas investerade kapital. Nyckeltalet är vanligt
förekommande, mycket på grund av att det är lätt att applicera, men tar ej hänsyn till företagets
skulder, vilket gör det möjligt för företag med hög belåning att ha en god ROE. ROE är inte
heller lämpligt vid analys av mindre enheter inom koncerner, detta på grund av koncernbidrag,
som gör att företagen flytta både eget kapital och resultat mellan koncernbolagen (Bergstrand,
2010). ROE räknas ut enligt formeln nedan (Hillier, Ross, Westerfield och Jaffe 2013).
Return on Equity = Net income / Equity
Det andra nyckeltalet är avkastning på totalt kapital (ROA), ett nyckeltal som till skillnad från
ROE inte särskiljer på olika typer av kapital. Generellt sätt när man vill mäta räntabilitet på olika
enheter inom en koncern så är det viktigt att utgå från avkastning på eget kapital, samtidigt är det
nödvändigt att ha ett mått på räntabilitet som är rätt att identifiera. Olika interna
kapitalförändringar kan försämra överskådligheten och då kan ROA passa bra som en
approximation (Bergstrand, 2010). ROA räknas ut enligt formeln nedan (Hillier et al, 2013).
Return on Assets = Net Income / Total assets
Vinstmarginal utgör det tredje nyckeltalet och visar på hur stor vinst företaget gör per
investerad krona (Hillier et al 2013). Vinstmarginal tar inte hänsyn till belåningsgrad utan
är mer ett renodlat instrument för att belysa företagets resultat (Bergstrand, 2010).
Vinstmarginal räknas ut enligt formeln nedan (Hillier et al, 2013).
Profit margin = Net Income / Sales Vinstmarginal
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3.5.5 Hypoteser
Efter att ha granskat tidigare studier inom samma områden har följande frågor med vardera
nollhypotesen samt mothypotes tillämpats i denna studie. För utförligare härledningar se tidigare
avsnitt.
-

Råder det ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och nyckeltalet ROA?

-

H0: [1] Det finns inget samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till ROA.

-

H1: [1] Det finns ett samband mellan och CSP och lönsamhet, operationaliserat till ROA.

-

Råder det ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och nyckeltalet ROE?

-

Ho: [2] Det finns inget samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till ROE

-

H1:[2] Det finns ett samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till ROE

-

Råder det ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och vinstmarginal?

-

H0:[3] Det finns inget samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till vinstmarginal

-

H1:[3] Det finns ett samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till vinstmarginal

3.6 Pearsons korrelationstest
Pearsons korrelationstest är en statistisk bivariat analys som behandlar, korrelationskoefficienten,
vilket mäter styrkan på två samband. Testet universum sträcker sig mellan -1.00, vilket indikerar
en perfekt negativ korrelation och +1.00, vilket indikerar en perfekt positiv korrelation. Ett värde
av 0 indikerar att inget samband överhuvudtaget går att påvisa (Lind, Marchal och Wathen,
2015). Att genomföra pearsons korrelationstest kan påvisa korrelationer som gör vissa variabler
mindre lämpliga. Djurfeldt och Barmark (2009) skriver att korrelationer som överstiger 0,70-0,80
mellan oberoende variabler som problematiska, då detta kan leder till multikollinearitet. I denna
studie har Pearsons korrelationstest genomförts med statistikprogrammet SPSS.

3.7 Multikollinearitet
Djurfeldt och Barmark (2009) definierar multikollinearitet som “Samvariation mellan en
oberoende variabel och en eller flera övriga oberoende variabler i en regressionsanalys”, vilket
kan leda till avvikelser i resultatet. Detta då statistikprogram kan allokera variansen felaktigt och
därmed göra det obrukbart. Djurfeldt och Barmark (2009) beskrev hur ett effektivt sätt att
upptäcka multikollinearitet är att ställa upp en korrelationsmatris. Om detta upptäckts kan man
hantera detta genom att exkludera den variabeln när analysen skall genomföras.
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3.8 Hypotesprövning
En hypotesprövning är en statistisk metod för att testa antaganden om en population. När man
använder sig av en hypotesprövning ställer man en nollhypotes och en mothypotes och med
dessa sker ett test av hypoteser beträffande populationen. Nollhypotesen (refereras till som H0)
innebär vanligen att det inte förekommer något samband mellan de variabler som testet har
behandlad. Mothypotesen (refereras till som H1) innebär att det har kunnat påvisas ett samband
mellan de variabler som testet har undersökt. Hypotesprövningen genomförs genom att
antingen acceptera eller förkasta den satta nollhypotesen (med ett antagande om populationen),
om nollhypotesen förkastas så accepteras mothypotesen (som har ett annat antagande).
Då valet genom gällande att förkasta eller acceptera nollhypotesen tas, ställs undersökarna inför
två typer av risker. Dessa benämner Körner och Wahlgren (2015) som “Risken att förkasta
nollhypotesen om den är sann”, detta kallas för ett TYP I-fel samt “Risken att acceptera (=inte
förkasta) nollhypotesen när den är falsk”, vilket kallas för ett TYP II-fel. För att reducera risken
att begå dessa så använder sig testet av något som kallas för signifikansnivå. Detta är risken som
testet tar gällande att förkasta nollhypotesen när den är sann, vilket gör att stor försiktighet bör
användas (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2018). Det värde som brukar användas för att
hävda statistisk signifikans är 5%-nivån (0,05), detta förklarade Djurfelt, Larsson och
Stjärnhagen (2018) som i fem procent skulle slumpen kunna generera en skillnad som allra minst
är i paritet med den vi observerat. Wahlgren (2008) beskrev hur p-värdet benämns som Sig. i
SPSS och nämner hur P-värdet delas in i olika nivåer, detta skrev även Körner och Wahlgren
(2015). Indelningen sker enligt nedan.
● p < 5% (0,05) = *
● p < 1% (0,01) = **
● p < 0,1% (0,01) = ***

Vilket innebär att ett lägre p-värde (sig.two-tailed) innebär ett starkare stöd för mothypotesen. Då
SPSS nyttjar Sig. istället för p-värde så kommer samtliga tabeller där statistik delges att skriva
“sig.” istället för p-värde. SPPS har även förinställt så att om ett p-värde understiger 0,005 så har
SPSS en funktion som rundar ner värdet till 0 (Gerber, Anderson, Finn och Voelkl, 1998). I
denna studie har uteslutande dubbelsidiga mothypoteser ställts upp med en vald signifikansnivå
på 5%.
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3.9 Regressionsanalys
Vid användandet av kvantitativa metoder är det en grundförutsättning att ha möjlighet att
kvantifiera olika ting. När datainsamling sker så görs detta baserat på olika variabler - en storhet
- som kan anta olika värden, det vill säga de är ej konstanta (Eggeby och Söderberg, 1999). Olika
variabler besitter olika egenskaper, vilket ligger till grund för vilka statistiska metoder som kan
nyttjas vid analysen av dem. Det är därför av stor vikt att dessa väljs med stor omsorg samt en
hög grad av kritiskt tänkande (Eggeby och Söderberg, 1999). I denna studie var variablerna av
en sådan karaktär som hör till intervallskalan. Varje observation hade ett numeriskt värde, och
det gick därför att rangordna samt mäta avstånden mellan de insamlade värdena. I en
regressionsanalys är variabler på en intervallskala en grundförutsättning (Eggeby och Söderberg,
1999).

Användandet av regressionsanalyser görs då man vill undersöka sambandet mellan två eller flera
variabler. Dessa delas in i två grupper, den första gruppen benämns som beroende variabel, som
är de som skall förklaras (vanligen benämnda som X) den andra gruppen, oberoende variabel är
den faktor vars rörelse tros kunna vara orsaken till effekt (rörelse) på en annan faktor, vanligen
benämnda som Y (Edling och Hedström, 2003).

3.10 Kontrollvariabler
I en orsaksanalys med två variabler (bivariat analys) kan man gå miste om alla de faktorer som
påverkar den beroende variabeln och med detta dra slutsatser på felaktiga grunder. Ett sätt att
hantera detta på är genom multivariat som är tänkt att hantera komplexiteten i variationen mellan
dessa faktorer. En teknik som tillämpas var införandet av en kontrollvariabel som eventuellt kan
förklara den variation som noterats i den beroende variabeln, det vill säga det ursprungliga
sambandet. Denna analysteknik ger möjligheten att synliggöra de eventuella skensamband som
existerar, som det med en bivariat analys ej går att notera (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen,
2018). I tidigare forskning inom samma tema där man använt av en multipel regressionsanalys
har bland annat variablerna storlek, vinstmarginal och utsläppsmängd tillämpats (Stanwick och
Stanwick, 1998). Mcwilliams och Siegel (2000) tillämpade skuldsättningsgrad, storlek och
branschtillhörighet som kompletterande variabler när sambandet mellan hållbarhet och finansiell
prestation skall mätas. Kontrollvariablerna bestämdes till storlek och skuldsättningsgrad då dessa
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mått ger en kompletterande bild till de beroende variablerna, vilka var satta till ROA, ROE och
vinstmarginal.

3.11 Validitet
Saunders, Lewis och Thornhill (2012) handlar validitet om huruvida man mäter det man påstår
sig mäta samt tillförlitligheten i mätningen. För att erhålla hög validitet är det viktigt att
operationalisera begreppen som analyseras tydligt och denna studie har eftersträvat detta i
gällande lönsamhet där nyckeltal tagits fram utifrån tidigare forskningsstudier. En problematik
med operationaliseringen i det avseendet att det kan påverka validiteten gäller studiens val av
hållbarhetsmått. Hållbarhet är svårare att operationalisera och i denna studie har Folksams index
för ansvarsfullt företagande (Se avsnitt 3.5.1 Företags sociala prestation) nyttjats, vilket går att ha
anmärkningar, och detta kan i sin tur leda till längre validitet. Vidare skrev de om olika typer av
validitet som påverkar tillförlitligheten på olika sätt. Saunders, Lewis och Thornhill (2012)
beskriver konstruktionsvaliditet där de pratar om hur studiens konstruktion kan innehålla vissa
biaser eller andra signifikanta fel som till exempel felaktiga antaganden och mätpunkter. Denna
studie var konstruerad efter sekundärdata som kvantifieras i en regressionsanalys där man
eftersöker samband. En risk som identifierats är hur individuella biaser kan komma att påverka
studiens konstruktion, detta var en faktor som kan reduceras genom en medvetenhet kring detta.
Denna riskfaktor var särskilt närvarande i studiens syfte, problemformulering och
undersökningsfrågor. Det kan föreligga en viss positivism som bidrar till en skevhet i frågorna, ej
uppfattade problemområden samt att syftet skrevs baserat på nämnda biaser vilket kan leda till en
snedvriden studie. Bryman och Bell (2011) skrev även externa validiteten, detta mått behandlar
graden av generaliserbarhet som studien haft. Då studiens data ej är branschspecifik kan det vara
svårt att bedöma graden av generaliserbarhet för enskilda branscher. Vidare hade denna studie ett
bortfall på 69 stycken bolag av initialt 245 stycken. Detta ger ett bortfall på cirka 28,1%, vilket
gör den externa validiteten låg. Huruvida de applicerade nyckeltalen på ett korrekt sätt speglar
begreppet lönsamhet innehåller en viss grad av oenighet och denna studie kan därför ej
säkerställa detta. Möjligheten till generaliseringar för detta arbete var därför begränsad till studier
där variabler av en liknande art tillämpas, mer om detta i avsnittet 3.12 reliabilitet.
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3.12 Reliabilitet
Saunders, Lewis och Thornhill (2012) förklarade reliabilitet som replikerbarhet, alltså om den
genomförda studiens datainsamlingsteknik är av en god kvalité och därmed skulle det ge samma
eller liknande utfall om studien utförs flertalet gånger. Vidare beskrev Saunders, Lewis och
Thornhill (2012) några risker som sänker reliabiliteten. Den ena kallade han för “researcher
error” där insamlad data skall tolkas då detta kan leda till misstolkningar alternativt bara två olika
tolkningar trots samma data. För att eliminera detta i denna studie kännetecknas denna av en
renodlad kvantitativ metod där intervjuer, enkäter med mera ej har applicerats. En annan risk
benämndes som “Researcher bias” där de individer som samlar in data låter sina subjektiva
åsikter komma i vägen för en neutral informationstolkning. Studiens data är insamlade från
Folksams hållbarhetsindex där de har betygsatt företag. Nyckeltalen hämtades från Retriever
business vilket gjorde att studiens tolkningsutrymme reducerades kraftigt, vilket stärkte
reliabiliteten. Bryman och Bell (2011) nämner interbedömarreliabilitet som berör i vilket
utsträckning data kan bedömas och tolkas olika. Studiens data är samlad både från Retriever
Business, som samlar in data från företagsrapporter och årsredovisningar samt från Folksams
index för ansvarsfullt företagande. Detta reducerar utrymmet för att kunna tolka informationen
olika vilket i sin tur höjer interbedömarreliabiliteten.

3.13 Metodkritik
Denna studie har använt sig av Retriever Business där numeriska värden har samlat från bolags
årsredovisningar samt av Folksams hållbarhetsindex för samtliga data som undersökts i denna
studie. Att tillskriva ett numeriskt värde till hållbarhet kan vara problematiskt då det råder en
diskrepans gällande kriterierna för miljöprestation och att mätningen till följd av detta blir högst
approximativ, vilket i praktiken innebär att det blir ett statiskt mått som inte nödvändigtvis visar
på den bredare bilden. Dessa datapooler består av sekundärdata vilket är av en sämre kvalité än
primärdata, detta då man ej kan säkerställa dess uppriktighet eller precision (Denscombe, 2014).
Bryman och Bell (2011) skrev om hur en nackdel med renodlad kvantitativ datainsamling är att
man ignorerar den mänskliga naturen i den mån att människor ständigt tolkar sina upplevelser,
vilket drar åt det subjektiva hållet. Freeman (2010) påtalar hur intressentmodellen är mer
komplicerad än statiska mått eller ramverk, på grund av den mänskliga komplexiteten och att
exkludera kvaltiativa sfären kan bidra till det är svårt att greppa en större helhet.
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Majoriteten av tidigare forskning som presenterats i denna studie är utförd med en annan
demografi än den tillämpad i denna studie. Då det till exempel kan föreligga olika regulatoriska,
kulturella och normativa skillnader mellan dessa populationer, detta kan skapa en viss diskrepans
studierna emellan och bör ej ses som naturliga kausaliteter utan vidare forskning. Utöver bristen
på en diversifierad geografisk bild saknar ävens en diversifierad branschtillhörighet där vi ej tagit
hänsyn till de epitet som hör till olikartade branscher, intäktsmässigt eller övriga skillnader.

3.14 Datainsamling & källkritik
Studiens består i sin helhet av sekundärdata – präglad av kvantitativ karaktär - bestående av
tidigare studier, rapporter, artiklar, erhållen statistik angående årsredovisningar från databasen
Retriever Business samt internet. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) beskriver sekundärdata
som redan insamlad data ursprungligen framtagen för ett annat ändamål än vad det senare
används till. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) skriver även om problematiken med att få
tillgång till data, både om det är primär- eller sekundärdata. I fallet sekundärdata har en annan
individ eller organisation samlat in data utan att du nödvändigtvis har insyn i hur denna
datainsamling gått till vida. Vidare talade Saunders, Lewis och Thornhill (2012) om hur
dataåtkomst kan kräva en förhandling med eventuella parter, som företag, för att få tillgång till
denna, vilket kan göra att data blir korrumperad, då företagen har styrt premisserna. Folksam har
i sitt hållbarhetsindex inte inkluderat sig själva på listan, men de nämner dock hur de, om de
inkluderades, skulle hamna på en tionde plats. Trots en inställning om värdeneutralitet så är detta
något som är högst svårt att uppnå och alla bör ställa sig ödmjuka inför denna problematik och
eventuella brist. (Thurén och Werner, 2019).
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4. Empiri
4.1 Pearsons korrelationsmatris.
Inför regressionsanalyserna så genomfördes Pearsons korrelationstest för att spåra eventuell
multikollinearitet. Testet observerade ett starkt samband mellan flera av variablerna men enligt
Djurfeldt och Barmark (2009) så är korrelationer som överstiger 0,70-0,80 mellan
oberoende variabler att ses som problematiska, ett sådant starkt samband har ej noterats, därav
har samtliga oberoende variabler inkluderats i alla regressionsanalyser.
Tabell 1: Korrelationer
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4.2 Regressionsanalys
Regressionsanalys 1 - Avkastning på totalt kapital (ROA)
H0: [1 ] Det finns inget samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till ROA.
H1: [1 ] Det finns ett samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till ROA.
Den första kolumnen redovisar samtliga variabler som är inkluderande i regressionsanalys 1.
Den beroende variabeln redovisas högst upp i första kolumnen, näst högst upp i den första
kolumnen är den oberoende variabeln och de två övriga variablerna i första kolumnen är de två
kontrollvariaberna. B-koefficienten visar hur en förflyttning med ett steg påverkar hos den
oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. Sig. (kort för signifikansnivå) anger
sannolikheten att sambandet stämmer.
Tabell 2: Regressionsanalys.
ROA – Avkastning på
totalt kapital

B-koefficient

Sig.

CSP

-0,090

0,288

Storlek

0,052

0,000***

Skuldsättningsgrad

-0,126

0,633

* = Signifikansnivå 0,1 ** = Signifikansnivå 0,01 *** Signifikansnivå 0,01

Det råder ett vagt negativ samband mellan ROA och CSP, där en förflyttning uppåt med ett steg
av den oberoende variabeln skulle påverka den beroende variabeln med -9% och tvärtom. För att
kunna förkasta mothypotesen i denna studie kräver detta en signifikansnivå som understiger 5 %nivån. CSP har noterat en avsevärt högre nivå (28,8%), något som gör att resultatet ej är
signifikant, därmed kan nollhypotesen ej kan förkastas.

Den ena kontrollvariabeln påvisar en positiv koefficient, storlek (5,2%) och den andra
kontrollvariabeln påvisar ett negativt samband, skuldsättningsgrad (-12,6%). Av dessa var det
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enbart storlek som befinner sig inom vald signifikansnivå (P < 0,05) och var därmed den enda av
regressionens samtliga tre oberoende variabler vars samband kan styrkas.

Regressionsanalys 2 - Avkastning på eget kapital (ROE)
H0: [2] Det finns inget samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till ROE
H1:[2] Det finns ett samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till ROE
Den första kolumnen redovisar samtliga variabler som är inkluderande i regressionsanalys 2.
Den beroende variabeln redovisas högst upp i första kolumnen, näst högst upp i den första
kolumnen är den oberoende variabeln och de två övriga variablerna i första kolumnen är de två
kontrollvariaberna. B-koefficienten visar hur en förflyttning med ett steg påverkar hos den
oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. Sig. (kort för signifikansnivå) anger
sannolikheten att sambandet stämmer.

Tabell 3: Regressionsanalys.
ROE – Avkastning på
totalt kapital

B-koefficient

Sig.

CSP

0,030

0,377

0,055

0,355

4,147

0,000***

Storlek
Skuldsättningsgrad

* = Signifikansnivå 0,1 ** = Signifikansnivå 0,01 *** Signifikansnivå 0,01

Ur regressionen går att utröna en svagt positivt samband mellan CSP och ROE. En ökning i CSP
tycktes leda till en ökning i ROE, i detta fall skulle öka med en enhet skulle ROE öka med 5,5%.
Den signifikansvärde som uppmätts (37,7%) var dock långt utöver den signifikansnivån vilket
gör resultatet icke signifikant - det gick inte förkasta nollhypotesen.
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I den andra regressionsanalysen som genomfördes var kontrollvariablerna storlek och
skuldsättningsgrad. Det effekt som noterades mellan storlek och avkastning på totalt kapital var
relativt svagt (5,5%) men den signifikansnivån som krävs för att styrka sambandet (p<0,05), då
signifikansnivån uppgår till 35,5%. Sambandet mellan skuldsättningsgrad och storlek var väldigt
starkt (414,7%) där en signifikansnivå (p<0,005) är klart under den nivå som krävs för att
sambandet skulle anses vara signifikant.
Regressionsanalys 3 - Vinstmarginal
H0: [3] Det finns inget samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till Vinstmarginal
H1: [3] Det finns ett samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till
Vinstmarginal
Den första kolumnen redovisar samtliga variabler som är inkluderande i regressionsanalys 3.
Den beroende variabeln redovisas högst upp i första kolumnen, näst högst upp i den första
kolumnen är den oberoende variabeln och de två övriga variablerna i första kolumnen är de två
kontrollvariaberna. B-koefficienten visar hur en förflyttning med ett steg påverkar hos den
oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. Sig. (kort för signifikansnivå) anger
sannolikheten att sambandet stämmer.

Tabell 4 - Regressionsanalys
Vinstmarginal

B-koefficient

Sig.

CSP

-0,024

0,281

Storlek

0,115

0,000***

Skuldsättningsgrad

0,024

0,947

* = Signifikansnivå 0,1 ** = Signifikansnivå 0,01 *** Signifikansnivå 0,01

Gällande vinstmarginal och den oberoende variabeln CSP påvisas en svagt negativt effekt mellan
dessa. En ökning med en enhet i CSP skulle leda till en ökning med 2,4% hos vinstmarginalen.
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Förhållandet mellan dessa noteras dock ett signifikansvärde på 28,1% vilket gör att sambanden ej
är signifikanta och därmed kan de inte styrkas.

Båda kontrollvariablerna noterade ett positivt samband med den beroende variabeln. Storlek gör
det med 11,5% och skuldsättningsgrad noterar 2,4%. Av dessa var det enbart storlek som har en
signifikansnivå som var inom de intervall som studien har valt att applicera (p<0,05), vilken
storlek understiger med god marginal. Därav var det sambandet mellan vinstmarginal och storlek
det enda som denna regressionsanalys styrker.
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5. Analys
5.1 Samband mellan de oberoende variablerna och beroende variabeln
Studiens samtliga nollhypoteser behålls då ett signifikant samband ej påfunnits.
H0: [1] Det finns inget samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till ROE
H0: [2] Det finns inget samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till ROA
H0: [3] Det finns inget samband mellan CSP och lönsamhet, operationaliserat till vinstmarginal

Problemområdet har i tidigare studier visat på olika utfall, där både diversifierade resultat har
noterats. Det har noterats tvetydiga samband (Griffin och Mahon, 1997; Orlitzky, Schmidt och
Rynes, 2003; Siegel och McWilliams 2000) och positiva samband (Waddock och Graves, 1997;
Callan och Thomas, 2009). Denna studies hypotesprövningar visade på ett tvetydigt eller ett
negativt samband, sett till b-koefficienten men dessa uppfyllde ej studiens uppsatta
signifikansnivåer och därmed gick det ej att fastställa signifikanta samband, därför kunde studien
ej förkasta uppsatta nollhypoteser, vilket stödjer tidigare resultatet från tidigare studier om ett
tvetydigt samband (Griffin och Mahon 1997; Orlitzky, Schmidt och Rynes 2003; Siegel och
McWilliams 2000). Deegan och Unerman (2006) som skrev om hur legitimitetsteorin utgår från
att företag måste hålla sig på god fot med samhället för deras egen överlevnad. Om en negativ
korrelation med godkänd signifikansnivå noterats hade detta kunnat styrka teorin då företag med
lägre social prestation, resulterat i sänkta legitimitetsnivåer som därmed medfört sämre värden
gällande studiens nyckeltal, avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital och
vinstmarginal.

Mobus (2005) skrev om hur miljöinformationen som företag delar med sig av kan vara tänkt för
att manipulera målgruppernas perception. Denna studie har ej noterat något signifikant samband
mellan studiens beroende och oberoende variabler så det är möjligt att den information som
företagen kommunicerat ej har varit accepterats av deras målgrupper och därmed ej noterats.
Denna undersökning har inte genomfört någon noggrann undersökning gällande kvaliteten på
undersökta företags hållbarhetsredovisningar, utan har istället hämtat data gällande hållbarhet
från en extern enhet, vilket gör att ett konkret uttalande ej är möjligt.

Studien har ej haft för avsikt att undersöka eller samla in kvalitativ data. I denna studie gav det
inte stöd för legitimitetsteorin gällande detta avseende. Vidare kan studien inte uttala sig om
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intressenter faktiskt prioriterar lönsamhet framför hållbarhet då studien var av en ren kvantitativ
karaktär och därmed saknades det kvalitativ data. Detta gör att dataunderlaget för att genomföra
sådana generaliseringar saknades.

5.2 Sambandet mellan kontrollvariablerna och den beroende variabeln
När resultatet från genomförda regressioner skulle sammanställas så noterades signifikanta
samband vid regressionsanalys 1, där den oberoende variabeln var avkastning på totalt
kapital samt i regressionsanalys 3, där den oberoende variabeln var vinstmarginal. I studiens
samtliga genomförda regressionstester korrelerade den oberoende variabeln med studiens
kontrollvariabel storlek. Signifikansnivån som registrerats mellan dessa är av trestjärnig
signifikans (p<0,01), där det i båda fallen registrerades som 0,000 av SPSS (Körner och
Wahlgren, 2015). Gerber et al (1997) nämner hur SPSS rundar ner signifikansnivåer under
0,005 till 0,000 och påtalade att en signifikansnivå 0 är ytterst sällsynt och att man därmed nöjer
sig med att påtala en signifikansnivå på 0,01. Förhållandet mellan avkastning på totalt kapital
och storlek är relativt svagt med 0,052. Effekten som storlek hade på vinstmarginal var även den
ganska svag med 0,115 men det var ändå strax över dubbelt så starkt som storlekens effekt på
totalt kapital. Till skillnad från de två tidigare relativt svaga effekter mellan oberoende och
beroende variabler noterade ett väldigt starkt samband mellan storlek och avkastning på totalt
kapital.
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6. Avslutande avsnitt
6.1 Slutsatser
Nedan redogörs för studiens fynd i punktform
- Inget signifikant samband mellan hållbarhet och avkastning på totalt kapital har observerat
- Inget signifikant samband mellan hållbarhet och avkastning på eget kapital har observerat
- Inget signifikant samband mellan hållbarhet och avkastning på vinstmarginal har observerat
- Samtliga oberoende variabler noterade låga signifikansnivåer gentemot storlek

6.2 Vidare forskning
Ett förslag för vidare forskning skulle vara att replikera en snarlik och mer extensiv studie av
samma art men att ta hänsyn till olika branscher och faktorers unika för dessa respektive
branscher. Detta skulle även tjäna till att höja validiteten i arbetet då man skulle kunna identifiera
branschspecifika faktorer och bedöma dem på ett mer pålitligt sätt. I denna studie observeras ett
samband, som visserligen var relativt svagt, mellan storlek och två av uppsatsen oberoende
variabler, förhållandet mellan dessa kan bära frukt och därför föreslås att framtida studier kan
gräva djupare i detta. Om liknande studier genomförs kan inkludering av flertalet år i studien
bidra till bättre analysering, då det är svårt att mäta hållbarhet med kortsiktiga nyckeltal. I denna
studie har majoriteten av den tidigare forskningen som presenteras i denna studie gjorts på en
annan demografi än den som denna studie behandlar. För att åstadkomma en mer omfattande
studie kan inkludering av flertalet länder, genomföra en granskning regulatoriska skillnader eller
granskning av normativa skillnader genomföras.
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