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Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på företagsstorleks inverkan på sambandet mellan Corporate Social 

Responsibility (CSR) och Corporate Financial Performance (CFP). Huvudsyftet är att mäta 

om effekten av CSR på CFP skiljer sig mellan små och stora företag noterade på Nasdaq 

OMX Nordic Stockholm. Perioden som studeras är åren 2006-2009 samt år 2011. För att 

utröna om företagsstorlek har inverkan på sambandet tillämpas modererande 

regressionsanalys som går ut på att fastställa huruvida någon interaktionseffekt förekommer 

eller ej. Vi kontrollerar även för variablerna bransch och tid. Efter exkluderingar och bortfall 

består urvalet av 286 företag listade på Small-Cap, Mid-Cap och Large-Cap under den 

studerade tidsperioden. Resultaten visar att företagsstorlek påverkar sambandet mellan CSR 

och CFP, även om det är oklart på vilket sätt. Olika mått på CFP påvisar skilda riktningar av 

interaktionseffekten. 

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Financial Performance (CFP), 

företagsstorlek, intressentteorin, legitimitetsteorin 

  



 J. Granholm & A. Wikström  

  

3 

 

Abstract 

This study focuses on the interaction effect of firm-size on the relationship between Corporate 

Social Responsibility (CSR) and Corporate Financial Performance (CFP). The main purpose 

is to determine if the effect of CSR on CFP differ between small and large firms listed on 

Nasdaq OMX Nordic Stockholm. The studied period is the years between 2006 and 2009 plus 

2011. In order to investigate if firm-size moderates the relationship between CSR and CFP, 

we apply moderated regression analysis which is used to determine whether or not an 

interaction effect is present. We also control for other variables such as industry and time. We 

consider a final sample of 286 firms listed on Small-Cap, Mid-Cap and Large-Cap during the 

observed time period. The results show that firm-size does have an interaction effect on the 

relationship between CSR and CFP, even though it is not clear in which way. Diverse 

measurements of CFP yield different direction of the interaction effect. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Financial Performance (CFP), 

firm-size, stakeholder theory, legitimacy theory 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det har på senare år uppstått ett ökat tryck att företag ska ta ett socialt ansvar, vilket bland 

annat innebär att respektera mänskliga rättigheter och arbetsrättsprinciper samt följa 

grundläggande miljöstandarder (Waddock, 2004; Gössling & Vocht, 2007). Media är sällan 

sena att uppdaga de stora företagens snedsteg och avslöja olika miljökatastrofer, 

korruptionsskandaler och andra missförhållanden. Detta är givetvis skadligt för företagets 

goda rykte, vilket de välkända skandalerna med Worldcom och Enron är tydliga exempel på. 

TeliaSoneras avlyssningsskandal i Östeuropa och Lundin Petroleums påstådda inblandning 

med Etiopiens militär är ytterligare exempel på detta (Dagens Nyheter, 2012). Konsumenter, 

anställda, med flera förväntar sig helt enkelt att företagen tar ett större samhällsansvar – ett 

ansvar som är större än att efterleva lagstiftning och generera vinst till sina aktieägare 

(Gössling & Vocht, 2007). 

Att ta ett samhällsansvar är dock varken särskilt nytt eller någon modefluga. Corporate Social 

Responsibility (CSR) är ett mycket omdiskuterat ämne i den moderna ekonomin men har sitt 

ursprung redan på 50-talet (Carroll, 1999). När företag arbetar med CSR betyder det att de på 

eget initiativ engagerar sig och tar ansvar över hur de påverkar samhället ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt. Med andra ord får inte samhällsansvarstagandet missgynna företags 

finansiella lönsamhet; finansiell lönsamhet benämns i forskningen som Corporate Financial 

Performance (CFP). Att arbeta med CSR antyder ändå att fokus förflyttas från aktieägarnas 

vinstmaximering till en välfärdsmaximering hos en större grupp intressenter; aktieägare, 

konsumenter, anställda, lokala invånare, med flera. Företag förväntas alltså ta ett större 

samhällsansvar utan att göra avkall på dess primära uppgift, vilken är att generera vinst till 

sina aktieägare. 

1.2 Problemdiskussion 

Nationalekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman (1962) ansåg, utifrån ett 

neoklassiskt perspektiv, att företag som spenderar pengar på samhällets välfärd missbrukar 

sitt ansvar gentemot sina aktieägare. Detta eftersom han inte kunde se hur denna uppoffring 

skulle kunna gynna aktieägarna finansiellt. Enligt Friedman är hela idén med företagande att 

tjäna aktieägarna och optimera vinsten, att affärsmän skulle agera välgörare såg han rent av 

som ett hot mot den fria ekonomin. (Friedman, 1962) Andra menar att företags ansvar 

sträcker sig bortom aktieägarna och även borde inkludera handlingar som gynnar samhället i 

stort. År 1984 introducerade Richard E. Freeman intressentteorin vilken är en kombination av 

dessa, till synes motsatta, ståndpunkter. 

Intressentteorin utgår från att aktieägare ingår i en grupp av flera intressentgrupper som 

företag måste ta hänsyn till i sitt beslutsfattande (Donaldson & Preston, 1995; Wood & Jones, 

1995). Likväl som aktieägare ställer krav på företag, ställer även övriga intressenter olika krav 

som måste levas upp till för att erhålla samhällslegitimitet (Ruf, Muralidhar, Brown, Janney, 

& Paul, 2001). Som tidigare nämnts, handlar CSR om just detta och syftar till att företag har 

ett ansvar som inte bara innefattar den ekonomiska biten utan även ett miljömässigt, socialt 

och etiskt ansvarstagande. Sedan introduktionen av CSR har dock många forskare ställt sig 
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frågande till ifall aktieägarnas ”slice of the value-cake” blir mindre, i och med att fler munnar 

ska mättas. Freeman (1984) och Donaldson och Preston (1995) menar dock att ju bättre 

relationer företag lyckas skapa med den större gruppen av intressenter desto bättre kommer 

även lönsamheten, CFP, att bli i längden. 

Trots decennier av forskning råder dock ingen given enighet bland forskare huruvida det finns 

något samband mellan CSR och CFP eller inte. Det finns en uppsjö av empiriska studier inom 

ämnet och resultaten av dessa studier har visat vitt skilda resultat (Orlitzky, Schmidt, & 

Rynes, 2003; Beurden & Gössling, 2008). Några forskare menar att CSR ger högre CFP 

(Soloman & Hansen, 1985; Posnikoff, 1997; Waddock & Graves, 1997; Ruf et al., 2001), 

medan andra påstår att CSR har en direkt negativ påverkan på CFP (Ingram & Frazier, 1980; 

Wright & Ferris, 1997) och vissa forskare tycker sig inte se något samband alls (Aupperle, 

Carroll, & Hatfield, 1985; Teoh, Welch, & Wazzan, 1999; McWilliams & Siegel, 2000). 

Förespråkare till CSR hävdar att företag som tar ett större samhällsansvar skapar moralisk 

goodwill genom att frivilligt göra mer än andra och utöver det som krävs av lagstiftning 

(Soloman & Hansen, 1985). I sin tur ger detta konkurrensfördelar på marknaden på grund av 

att företagets produkter blir mer attraktiva (Ruf et al., 2001), liksom företaget som arbetsplats 

och arbetsgivare (Soloman & Hansen, 1985). I förlängningen leder detta till minskad risk, 

som leder till förbättrad produktivitet och kostnadsreducering (Godfrey, Merrill, & Hansen, 

2009). 

Motståndare till CSR, å andra sidan, anser att det är mycket kostsamt att arbeta med CSR och 

att resultatet av arbetet är mycket osäkert. Investering i CSR är alltså dyrt och eventuella 

positiva effekter kan uppstå först långt fram i tiden. (Hassel, Ljungdahl, & Larsson, 2008, s. 

21) Hassel, Nilsson och Nyquist (2005) menar att marknaden är kortsiktigt orienterad, att 

investerare inte tar hänsyn till information om långsiktiga samhällssatsningar i sina 

investeringsbeslut. Det kan sålunda argumenteras för att företagen snarare borde lägga sina 

resurser på investeringar som kan öka effektiviteten istället för på CSR, alternativt delas ut till 

aktieägarna (Wright & Ferris, 1997). 

Med tanke på den oenighet som uppenbarligen existerar bland forskare, finns det alltså 

anledning att bedriva ytterligare forskning inom området. Detta gäller särskilt forskning som 

rör CSR i Europa, och än mer i Sverige, då denna fortfarande är tämligen begränsad och kan 

behöva kompletteras. Hassel, Ljungdahl och Larsson (2008) påpekar just det faktum att det 

finns ytterst få studier som rör svenska företag, majoriteten av den forskning som finns inom 

området har bedrivits och genomförts i USA och Storbritannien. Att det trots allt finns relativt 

mycket forskning om CSR-CFP relationen som pekar åt olika håll, skulle kunna vara en 

indikation på att relationen ser mer komplicerad ut än ett enkelt samband dessa två variabler 

emellan. Det finns troligen andra variabler som påverkar sambandet. 

Vissa företag satsar onekligen på CSR i större utsträckning än andra företag. Exempelvis 

tenderar större företag att lägga mer resurser på CSR än mindre företag, som dessutom inte 

satsar lika mycket på att visa sitt miljöarbete utåt. De små bolagen är inte heller lika 

intressanta investeringsobjekt och följs inte av analytiker i samma utsträckning som de stora 

bolagen. (Hassel, Ljungdahl, & Larsson, 2008) Patten (1991) menar att större företag är mer 
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benägna att synas och uppmärksammas än mindre företag och Branco och Rodrigues (2006) 

menar därtill att samhället ställer extra hårda krav på de större, synliga företagen än de mindre 

och inte lika synliga. 

Med ovanstående i åtanke torde det sålunda kunna innebära att CSR-satsning i ett större 

företag leder till ökad lönsamhet medan CSR-arbete i ett mindre företag inte gör detsamma. 

Som tidigare nämnts blir de stora, synliga företagen hårt straffade av marknaden för sina 

snedsteg, vilket tar sig uttryck genom den hårda medieövervakning som dessa företag är 

föremål för. Utifrån detta resonemang anser vi att det vore intressant att ta debatten om CSR 

och CFP ett steg längre genom att införa variabeln företagsstorlek för att se om denna har 

någon inverkan på sambandet. Studiens problemformulering lyder som följer: 

Har företagsstorlek någon inverkan på sambandet mellan Corporate Social Responsibility 

(CSR) och Corporate Financial Performance (CFP)? 

Syftet med denna studie är sålunda att mäta om effekten av CSR på CFP skiljer sig för olika 

företagsstorlekar. Detta för att visa om variabeln företagsstorlek har en interaktionseffekt på 

sambandet mellan CSR och CFP, för företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. 

Denna studie tar CSR-CFP debatten ett steg längre och det huvudsakliga bidrag som studien 

lämnar är alltså en klargörelse över huruvida företagsstorlek påverkar sambandet mellan CSR 

och CFP i Sverige. Våra resultat kompletterar den forskning som redan finns inom ämnet och 

kan vara användbar för företagsledningar och befattningshavare, men även för investerare, 

aktieägare och andra intressenter. 

Påföljande delar av pappret är disponerade på följande sätt: Kapitel 2 behandlar teori och 

tidigare forskning inom området. I kapitel 3 beskrivs mätningsmetoder och operationalisering 

av CSR och CFP samt de analysmetoder som används för att besvara forskningsfrågan. 

Resultaten presenteras och analyseras i Kapitel 4. Slutligen, i Kapitel 5, sammanfattas de 

slutsatser som kunnat dras utifrån resultaten, vilka åtföljs av en kritisk diskussion samt förslag 

till vidare forskning.  
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2. Teori och tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar teori och tidigare forskning. Kapitlet inleds med en genomgång av 

tidigare forskning om CSR följt av CFP och synen på företags förpliktelser. Sedan 

presenteras intressentteorin och legitimitetsteorin som förklarar hur ett företag kan bidra till 

samhällsnyttan samtidigt som de tjänar sitt egenintresse. Kapitlet landar i en analysmodell 

och en hypotes. 

2.1 Corporate Social Responsibility 

CSR har sitt ursprung i Howard R. Bowens bok Social Responsibilities of the Businessman 

från 1953, där Bowen argumenterar för att affärsmän är moraliskt ansvariga för de 

konsekvenser som deras handlingar ger upphov till. CSR har sedan dess kommit att bli en 

egen industri med CSR-föreningar, hemsidor och heltidsanställda vars enda uppgift är att 

säkerställa företags CSR-arbete. Det är snarare en regel än ett undantag att lägga resurser på 

CSR även om vissa forskare argumenterar för att incitamenten till detta arbete präglas av en 

jakt på legitimitet och inte av ett genuint ansvarstagande. (Sachs & Maurer, 2009) Richard 

(2007) menar att CSR visserligen föranlett att företag tar ansvar för en större grupp 

intressenter men att detta endast sker utifrån en strategisk utgångspunkt och inte utifrån en 

moralisk. Freeman (1984) är inne på samma spår och påpekar att det finns en risk med ett för 

starkt CSR-arbete, då det kan kompensera för andra oetiska aktivteter. 

Trots decennier av forskning är definitionen av CSR och dess innebörd inte helt given och 

varierar mellan forskare (Wood, 1991). Exempelvis definierar Wartick och Cochran (1985) 

CSR som: "The underlying interaction among the principles of social responsibility, the 

process of social responsiveness, and the policies developed to address social issues" (1985, s. 

758), medan Portney (2005) istället definierar CSR som: "CSR is a consistent pattern of 

private firms doing more than they are required to do under applicable laws and regulations 

governing the environment, worker safety and health, and investments in the community in 

which they operate" (2005, s. 107). 

Med olika definitioner av CSR är det kanske inte helt oväntat att även forskningsresultaten är 

av olika art. Motståndare hävdar att det inte finns någon anledning att lägga pengar på sådant 

som inte är direkt bidragande till vinstmaximeringen. Friedman (1962) hävdar att företags 

sociala ansvarstagande endast är att maximera vinsten. Bragdon & Marlin (1985) är också 

kritiska och menar att företag hamnar i ett finansiellt underläge när pengar läggs på CSR och 

Tirole (2001) hävdar av den anledningen att CSR-företag riskerar att bli uppköpta. 

Förespråkare menar att CSR-arbete ger fördelar såsom ökad försäljning, (Ruf et al., 2001) 

högre moral från anställda och förbättrad produktivitet (Soloman & Hansen, 1985). Moussavi 

och Evans (1986) menar att CSR-företag rankas högre hos banker och investerare än andra 

företag, vilket stärker den finansiella prestationen. Vidare menar Godfrey, Merrill och Hansen 

(2009) att CSR stabiliserar företags finansiella prestation, snarare än höjer den; intressenterna 

straffar inte CSR-företag lika hårt vid skandaler och kriser. Författarna menar på så sätt att 

CSR-arbete kan ses som en försäkring snarare än som en lönsamhetshöjare (Godfrey, Merrill, 

& Hansen, 2009). 
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Det bör också understrykas att CSR kan ha olika innebörd i olika delar av världen, detta på 

grund av översättningsproblematik samt kulturella skillnader. I USA handlar CSR i mångt och 

mycket om arbetsförhållanden och hur företag förhåller sig till lagar och regler. I Europa 

däremot är CSR starkt förknippat med bland annat sociala rättigheter och miljöfrågor. 

(Svenskt Näringsliv, 2009) Norén, Bendrot, Laurent, Nyberg, Strömdahl och Thorsén-Lind 

(2006) menar att CSR i första hand är relevant i länder med ett svagt rättssystem, 

huvudsakligen utvecklingsländer. CSR får sin betydelse främst då företag inte helt kan förlita 

sig på det juridiska systemet. I industrialiserade länder som Sverige, med väl fungerande 

demokrati, får CSR sålunda mindre betydelse. 

2.2 Corporate Financial Performance 

Begreppet CFP syftar till företags finansiella lönsamhet. I traditionell mening är syftet med 

företagande just att uppnå så hög finansiell lönsamhet som möjligt. Enligt Friedman (1962) är 

företagsledningen anställda av sina aktieägare och deras uppgift är således att tjäna sin 

arbetsgivare. Traditionellt beskrivs människan därtill utifrån begreppet economic man 

(Higgins, 1947) som utgår från att människan är en egoistisk och nyttomaximerande varelse 

vilken alltid agerar opportunistiskt och därmed väljer det alternativ som ger maximal 

egenvinning. För aktieägare innebär detta i mångt och mycket att investera i företag som 

genererar hög avkastning, företagsledningens uppgift blir således att agera för hög finansiell 

lönsamhet – CFP. 

Rönnegard (2010) diskuterar om det verkligen är företags uppgift att ta ett samhällsansvar. 

Han menar att CSR-förespråkare, som uppmanar företag att ta ett större samhällsansvar, 

antyder att dessa bör göra avkall på sitt egenintresse för att värna om andra intressenter. 

Avkall på egenintresset skulle dock, enligt Rönnegard (2010), äventyra självaste grundidén 

med företagandet. Han menar, i linje med Friedman (1962) och Norén et al. (2006), att företag 

drivs för att uppfylla sitt egenintresse vilket i sig gynnar samhället; företag producerar, 

anställer och betalar skatt. Norén et al. (2006) lyfter också fram betydelsen av att företag 

lyckas generera vinst då den sortens mervärde inte bara är en grundförutsättning för dess 

överlevnad utan även fundamentalt för samhällets välstånd. Företag är långsiktigt hållbara 

endast om de är lönsamma. Företags primära roll i samhället är sålunda att värna om sin 

kärnverksamhet, vilket inte är att bidra till samhällsnyttan (Rönnegard, 2010). 

Det kan alltså konstateras att genom vinstmaximering tjänar företag sitt syfte. Utifrån detta 

resonemang anses det tämligen omotiverat att lägga stora summor på CSR. Företag bör 

sålunda endast engagera sig i samhällsproblem på eget initiativ när det ligger i deras 

egenintresse; alltså i de fall CSR leder till ökad CFP. Intressentteorin och legitimitetsteorin 

motiverar på vilket sätt företag kan bidra till samhällsnyttan samtidigt som deras egenintresse 

tillfredsställs. 

2.3 Intressentteorin 

Intressentteorin utgår från att företag tjänar sitt egenintresse genom att vidga sina vyer och 

tillgodose samhällets intressen. Enligt intressentteorin bör företag identifiera och bygga en 

relation till samtliga intressenter, där intressenterna definieras som den grupp eller individ 

som kan påverka eller påverkas av organisationens mål (Freeman, 1984). Genom att bygga 
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goda relationer till sina intressenter och tillgodose deras behov har företag en större chans att 

överleva och likaså bygga upp en stark position som är hållbar över tid (Wood & Jones, 

1995). 

Intressentteorin presenterades första gången år 1984 av Richard E. Freeman i boken Strategic 

management: a stakeholder approach, och har sedan dess varit en återkommande 

utgångspunkt i en uppsjö av böcker och artiklar (Donaldson & Preston, 1995). Freeman 

(1984) ansåg att företags befattningshavare var i behov av ett nytt ramverk för att kunna skapa 

en ny approach och företagsstrategi som låg ”mer i tiden”. Detta då 1980-talets USA bjöd på 

stora förändringar och allmänhetens krav på företags ansvarstagande steg (Freeman, 1984). 

Genom att utvidga gruppen vars intresse organisationen bör tillgodose går intressentteorin 

emot den traditionella synen på företags förpliktelser, där det främst fokuserats på att 

säkerställa aktieägarnas vinstanspråk (Donaldson & Preston, 1995).  

2.4 Legitimitetsteorin 

Enligt legitimitetsteorin existerar det ett socialt kontrakt mellan företag och samhället. 

Kontraktet medför att företag ägnar sig åt handlingar som är önskvärda av samhället, i 

gengäld belönar samhället företag genom att vara köpglada kunder och lojala medarbetare. 

Om företag däremot bryter mot den sociala normen och inte rättar sig efter kontraktet kan 

straffet vara förödande. (Guthrie & Parker, 1989; Adams, Hill, & Roberts, 1998; Branco & 

Rodrigues, 2006) I praktiken innebär detta att företag ideligen måste motivera sin fortsatta 

existens. Många teoretiker på området menar att ett effektivt sätt att göra detta på är genom ett 

gediget CSR-arbete (e.g. Branco & Rodrigues, 2006).  

2.5 Analysmodell och hypotes 

Onekligen har tidigare forskning studerat relationen mellan CSR och CFP och fått olika 

resultat. Forskarna har utgått från att sambandet ser ut som följande figur visar.  

Figur 1 – Relationen CSR-CFP   

 

Verkligheten är dock sällan så enkel som många forskare försöker göra gällande. Med 

anledning av att samhället enligt legitimitetsteorin har stor makt och inflytande på företag, är 

jakten på legitimitet avgörande för företags framtid. Samhällets krav är därtill extra hårda på 

större, synliga företag och lämnar därmed dessa företag i riskzonen för samhällets hårda 

sanktioner och utdömanden (Branco & Rodrigues, 2006). För att vinna samhällets gunst 

måste företag tydligt visa hur de är goda samhällsmedborgare (Adams, Hill, & Roberts, 

1998). Enligt Patten (1991) gäller detta framförallt stora företag eftersom dessa tenderat att 

tillskrivas högre grad av uppmärksamhet från samhället, vilket innebär att dessa företag måste 

vara extra tydliga i sitt CSR-arbete; något som exemplet på TeliaSonera och Lundin 

Petroleum i kapitel 1.1 vittnar om. Det kan även antas att större företag har fler intressenter att 

ta hänsyn till då de i regel har fler anställda, större kundstock och ett högre antal aktieägare.  
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Större företag torde, av ovanstående resonemang att döma, ha större fördelar av ett gediget 

CSR-arbete än mindre företag. Det finns alltså anledning att tro att relationen CSR-CFP 

skiljer sig mellan olika företagsstorlekar. Företagsstorlek torde således moderera relationen 

mellan CSR och CFP. Nedan åskådliggörs en figur över relationen CSR-CFP med 

företagsstorlek som modererande variabel.   

Figur 2 – Relationen CSR-CFP med företagsstorlek som modererande variabel 

 

För att testa ovanstående modell har en hypotes formulerats, vilken lyder som följer: 

Hypotes: Sambandet mellan CSR och CFP modereras av företagsstorlek. 
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3. Metod 

Inledningsvis presenteras hur CSR mäts, vilket sker utifrån Folksams index för ansvarsfullt 

företagande. Därefter operationaliseras CFP till ett par marknadsbaserade mått och ett par 

redovisningsbaserade mått. Sedan presenteras studiens fyra regressionsmodeller. Vidare 

redogörs för tillvägagångssättet vid datainsamlingen och urvalsmetodiken, varpå en 

redogörelse av de metoder som använts vid analys av insamlad data återges. Kapitlet 

avslutas med en kritisk metodreflektion. 

3.1 Mätning av CSR 

Folksams index för ansvarsfullt företagande används i den här undersökningen för att 

determinera företagens CSR. Indexet har tagits fram sedan 2006 och baseras på hur samtliga 

bolag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm redovisar sitt CSR-arbete med avseende på miljö 

och mänskliga rättigheter. Folksams ranking grundas på rapportering från GES (Global 

Engagement Services) som är ett välkänt rankinginstitut som specialiserat sig på analyser av 

företag och rådgivning inom hållbarhetsområdet. GES har, utifrån bland annat Global 

Compacts tio principer
1
 och OECD:s

2
 riktlinjer för multinationella företag, analyserat 

företagens årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och hemsidor. Företagens CSR-arbete har 

sedan rankats mellan noll (undermåligt) och sju (utmärkt) utifrån aspekterna miljö och 

mänskliga rättigheter. (Folksam, 2011) 

Det ska inte förringas att Folksam är en av landets största institutionella placerare (Folksam, 

2011) och med anledning av detta kan det tänkas att de har egenintresse av att somliga företag 

rankas högt. Anledningen till att Folksams index för ansvarsfullt företagande ändå används är 

tack vare att indexet sammanställs av det opartiska rankinginstitutet GES. Trots att 

undersökningen baseras på företagens egen CSR-redovisning anses den tillförlitlig, eftersom 

det är svårt för företagen att manipulera de variabler som tas i beaktning vid analysen. Indexet 

är dessutom det första i sitt slag (Folksam, 2006) vilket möjliggör analyser av en längre 

tidsserie än om någon annan lista använts.  

Folksams index för ansvarsfullt företagande är som sagt uppdelat mellan miljö och mänskliga 

rättigheter. För att få ett sammanvägt CSR-index där både miljö och mänskliga rättigheter är 

representerade har vi, precis som Semenova, Hassel och Nilsson (2010), räknat ut det 

genomsnittliga värdet av de båda aspekterna. Med andra ord vägs miljö och mänskliga 

rättigheter lika tungt när det gäller CSR-måttet i denna studie. 

3.2 Operationalisering av CFP 

I tidigare studier har både marknadsbaserade mått och redovisningsbaserade mått använts för 

att bestämma CFP (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003; Beurden & Gössling, 2008). 

Marknadsbaserade mått såsom aktiekurs, P/E-talet (Price/Earnings) och P/B-talet (Price-to-

Book ratio), visar hur aktieägarna, som är den primära gruppen intressenter, värderar 

                                                 
1 Global Compacts tio principer beskriver hur företag bör agera och berör områdena mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt, miljö och antikorruption. (United Nations Global Compact, 2006)    
2 OECD:s riktlinjer är frivilliga och fungerar som rekommendationer till multinationella företag i syfte att verka 

för ett globalt ansvarstagande. Riktlinjerna har tagits fram av fackföreningar, arbetsgivare samt 

intresseorganisationer och är gällande i ett fyrtiotal länder. (OECD, 2011) 
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företaget. Redovisningsbaserade mått som består av de vanliga lönsamhetsmåtten; e.g. Return 

on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) och Earnings per Share (EPS) fångar, enligt 

Cochran och Wood (1984) företagets inre effektivitet. Finansiell avkastning är beroende av 

ledningens förmåga att allokera företagets resurser på bästa sätt och speglar således hur väl 

det interna beslutstagandet sker och hur väl ledningen presterar. Detta till skillnad från de 

marknadsbaserade måtten som istället avgörs externt; alltså av hur marknaden responderar på 

företagets handlingar. (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003) 

I denna studie väljer vi att använda både marknadsbaserade mått och redovisningsbaserade 

mått eftersom det i tidigare studier visat sig att sambandet mellan CSR och CFP ser olika ut 

beroende på vilket mått som använts (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). Enligt både 

Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) och Wu (2006) har det exempelvis visat sig att 

marknadsbaserade mått varit svagare indikatorer på CFP än redovisningsbaserade mått. För 

att fånga upp dessa eventuella skillnader ter det sig följaktligen lämpligt att ta hänsyn till de 

båda måtten. 

Marknadsbaserade mått 

I de flesta studier där ett marknadsbaserat mått på CFP har tillämpats är det mestadels P/E-

talet eller P/B-talet som använts (se Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003), vilka även vi kommer 

att använda i denna studie. P/E-talet definieras som priset på aktien dividerat med företagets 

vinst och visar alltså om en aktie är under- eller övervärderad i förhållande till vinsten. Dock, 

eftersom P/E-talet tenderar att bli extremt högt när vinsten närmar sig noll (vilket är sannolikt 

för vissa företag), använder vi istället E/P-talet. E/P-talet uttrycks i procent och beräknas 

genom att ta inversen av P/E-talet. P/B-talet visar skillnaden mellan marknadsvärdet och det 

bokförda värdet. Både E/P-talet och P/B-talet är alltså relativmått på företagets 

marknadsvärde. (Khan & Jain, 2007) 

Redovisningsbaserade mått 

När det gäller redovisningsbaserade mått på CFP kommer vi att använda ROE och ROA, 

vilka även många andra forskare gjort (e.g. Griffin & Mahon, 1997; Waddock & Graves, 

1997). ROE är ett av de vanligaste avkastningsmåtten som visar hur stor vinst företaget 

genererar i förhållande till det egna investerade kapitalet. ROA är också ett vanligt 

avkastningsmått som ställer företagets vinst i förhållande till dess totala kapital. ROA speglar 

således hur effektivt företaget använder det totala kapitalet, oberoende av hur det är 

finansierat. Både ROE och ROA uttrycks i procent. (Khan & Jain, 2007) 

3.3 Studiens regressionsmodeller 

Nedan kan studiens fyra olika regressionsmodeller skönjas. I regression (1) och (2) består den 

beroende variabeln av marknadsbaserade mått och i regression (3) och (4) består den 

beroende variabeln av redovisningsbaserade mått. Metoden som används är Moderated 

Regression Analysis (MRA). Det som särskiljer denna typ av regression från en vanlig 

multipel linjär regressionsanalys är att den innehåller en såkallad interaktionsterm (e.g. 

Southwood, 1978; Champoux & Peters, 1987). Interaktionstermen består av produkten av två 

oberoende variabler (X1 x X2), vilken representerar den modererande effekten av X2 på 

relationen mellan X1 och Y (Hartmann & Moers, 1999). Regressionerna innehåller också 
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konstanten α, riktningskoefficienterna β1, β2, β3 och β4 samt feltermen ԑ. 

Riktningskoefficienterna beräknas med den gängse minsta kvadratmetoden
3
. 

 

 

 

 

Beroende variabler: E/P utgör inversen av aktiekursen dividerat med företagets vinst vid 

tidpunkten t, P/B utgör aktiekursen dividerat med företagets bokförda värde vid tidpunkten t, 

ROE är räntabilitet på eget kapital vid tidpunkten t och ROA är räntabilitet på totalt kapital 

vid tidpunkten t. 

Oberoende variabler: CSR utgörs av det genomsnittliga betyg som respektive företag fått 

inom de två kategorierna miljö och mänskliga rättigheter, vid tidpunkten t (Se kapitel 3.1 för 

ytterligare förklaring). Storlek utgör den andra oberoende variabeln och mäts utifrån 

företagets marknadsvärde (vilket är direkt avgörande för vilken lista företaget är noterat på; 

Small-Cap, Mid-Cap eller Large-Cap). 

Modererande variabel: För att testa om företagsstorlek har en interaktionseffekt på sambandet 

mellan CSR och CFP, införs en interaktionsvariabel i regressionerna. Denna variabel 

åstadkoms genom att multiplicera de oberoende variablerna CSR och företagsstorlek. 

Kontrollvariabler: Forskare har i tidigare studier indikerat att det finns ett behov av att 

kontrollera för variabeln bransch (Ullman, 1985; Waddock & Graves, 1997; Margolis & 

Walsh, 2001). Vi har därför i denna studie valt att inkludera denna kontrollvariabel i 

regressionsmodellerna. För att det ska vara möjligt att genomföra regressionerna med den 

kvalitativa kategorivariabeln bransch, kodas denna om till dikotom, dvs. att den enbart antar 

två olika värden. Den dikotoma variabeln kvantifieras och bildar såkallade dummy-variabler. 

(Körner & Wahlgren, 2006, s. 400). Antalet dummy-variabler är alltid en mindre än antalet 

ursprungliga kategorivariabler (Hair et al., 2006), i vårt fall bildas följaktligen sex stycken 

branschdummies. 

Ytterligare en variabel som vi väljer att kontrollera för är tid (år), vilken kodas om till fyra 

årsdummies. Vi inkluderar denna kontrollvariabel eftersom Semenova, Hassel och Nilsson 

(2010) ser en svag stegvis ökning av CSRs effekt på CFP, vilket indikerar att marknadens 

värdering av samhällsansvar ökar med tiden. 

                                                 
3 Ordinary Least Square (OLS) är det engelska ordet för minsta kvadratmetoden. Metoden används för att ta 

fram den linje som bäst beskriver sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. För 

att genomföra detta krävs ett datorbaserat statistikprogram då tillvägagångssättet är aningen komplext. Metoden 

går ut på att utgå från en godtycklig linje utifrån observationerna. För varje punkt mäts det kvadrerade avståndet 

till linjen. Den linje som ger den minsta möjliga kvadratsumma ger sedan värden på riktningskoefficienterna. 

(Løvås, 2006, s. 273) 

E/Pt = α + β1CSR + β2Storlekt + β3(CSRt x Storlekt) + β4Kontrollvariabler + ԑt (1)

P/Bt = α + β1CSR + β2Storlekt + β3(CSRt x Storlekt) + β4Kontrollvariabler + ԑt (2)

ROEt = α + β1CSR + β2Storlekt + β3(CSRt x Storlekt) + β4Kontrollvariabler + ԑt (3)

ROAt = α + β1CSR + β2Storlekt + β3(CSRt x Storlekt) + β4Kontrollvariabler + ԑt (4)
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3.4 Data och Urval 

Som tidigare fastställts, används Folksams index för ansvarsfullt företagande som mått på 

företagens CSR-arbete, informationen hämtas från Folksams hemsida där indexet presenteras 

för allmän åtkomst. I likhet med exempelvis Bird et al. (2007) och Scholtens (2008) inhämtas 

finansiell data från Thomson Reuters Datastream, vilken är en väletablerad databas som 

tillhandahåller data från en stor mängd företag med möjlighet till historisk information så 

långt som 50 år tillbaka i tiden. 

Urval 

Hela populationen, företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, kommer att 

undersökas. I likhet med många andra studier inom området begränsas tidsintervallet som 

studeras till det CSR-index som används. I den här undersökningen innebär det att den 

studerade tidsperioden är 2006 till 2011 med ett undantag från år 2010 på grund av att 

Folksam, sedan 2009, endast genomför undersökningen vartannat år.  

Antalet företag på Stockholmsbörsen mellan åren 2006-2009 och år 2011 uppgår till 329 

stycken. De företag som endast varit noterade ett år exkluderas (21st) med anledning av att 

dessa inte anses representativa för samplet. Företag med brutet räkenskapsår (12st) exkluderas 

också från undersökningen, dels på grund av att Folksams index är baserat på årsbasis, dels 

för att minimera för stora dataskillnader mellan företagen. Samplet reduceras ytterligare då 

Datastream inte kunde tillhandahålla finansiell information för några (10st) företag. Efter 

bortfall och strykningar landar urvalet i 286 stycken företag. Se tabell 1 nedan.  

Tabell 1 – Bortfall och Exkluderingar  

 

Företagen i urvalet klassificeras efter bransch och storlek, se tabell 2 nedan. Av naturliga skäl 

använder vi det branschklassificeringssystem som Nasdaq OMX Nordic Stockholm och 

Datastream använder, nämnare bestämt GICS
4
. Företagen presenteras i respektive 

storlekskategori de tillhör; Small-Cap, Mid-Cap och Large-Cap. I Small-Cap ingår alla 

företag med ett börsvärde som understiger 150 miljoner euro, Mid-Cap innefattar alla företag 

med ett börsvärde över 150 miljoner euro men under en miljard euro och Large-Cap 

inrymmer alla företag med ett börsvärde på över en miljard euro (Swedbank, 2011). 

  

                                                 
4
 GICS (Global Industry Classification Standard) är ett globalt klassificeringssystem för bolag som bland annat 

används av Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Klassificeringssystemet underlättar jämföring av bolag mellan 

olika börser.  Morgan Stanley Capital International (MSCI) samt Standard & Poor's (S&P) utvecklar tillsammans 

klassificeringen. (Nasdaq OMX, 2011) 

 

Antal företag i populationen 329

Företag endast noterat ett år 21

Företag med brutet räkneskapsår 12

Avsaknad av finansiell data i Datastream 10

Summa efter exkluderingar & bortfall 286



 J. Granholm & A. Wikström  

  

16 

 

Tabell 2 – Företag i urvalet (bortfall) efter bransch och storlek 

 

Notera att sammanslagningar av några branscher har skett: Material (12), Energi (5) och 

Kraftförsörjning (1) har bildat en grupp och Informationsteknologi (51) samt Telekom (7) har 

förenats i en grupp. Detta för att det är lämpligt, med anledning av kommande analys, att en 

grupp innehåller fler än ett par stycken företag.  

3.5 Analysmetoder 

Insamlad data bearbetas och sorteras i Excel. Eftersom samtliga företag har värden för fler än 

ett år innebär det att det finns två till fem observationer per företag. Dessa behandlas som 

enskilda observationer. Vi kommer med andra ord att kombinera tidsserier för flera tvärsnitt 

vilket betyder att vi använder paneldata när regressionerna genomförs. Fördelen med att 

använda paneldata är att antalet observationer blir flera än om tidsseriedata eller tvärsnittsdata 

skulle användas. (Hair, Black, Babin, Andersson, & Tatman, 2006) Regressionerna 

genomförs i statistik- och analysprogrammet SPSS. 

Innan regressionerna utförs kontrolleras givetvis all data som samlats in. En förutsättning för 

regressionsanalys är antagandet om normalfördelning, antagandet om rätlinjighet och 

antagandet om homoskedasticitet (Hair et al., 2006, ss. 79-85). För att testa det första 

antagandet om normalfördelning beräknar vi medelvärde, median, standardavvikelse, 

minvärde och maxvärde för att få ett hum om hur fördelningen för samtliga variabler verkar 

se ut. Vidare, tar vi fram histogram för samtliga variabler för att med ögat bättre kunna se 

fördelningarna. Utöver detta använder vi även måttet för skevhet (skewness) samt måttet för 

toppighet (kurtosis) för att fastställa huruvida antagandet om normalfördelning uppfylls eller 

ej. 

För att testa antagandet om rätlinjighet använder vi bivariat scatterplots. Sambandet mellan 

den oberoende variabeln och den beroende variabeln plottas alltså i ett diagram med den 

oberoende variabeln på x-axeln och den beroende variabeln på y-axeln. Detta gör vi givetvis 

för samtliga regressionsmodeller. Antagandet om homoskedasticitet innebär att spridningen 

av residualerna (feltermerna) är densamma för alla predicerade värden på den beroende 

variabeln (Hair et al., 2006). Detta testas följaktligen lämpligast med en residualanalys. Om 

residualerna inte skulle ha samma varians i hela datasetet, utan öka eller minska, betyder detta 

att datan inte är homoskedastisk utan heteroskedastisk. (Hair et al., 2006, s 171f) 

Small-Cap Mid-Cap Large-Cap Totalt 

Material, Energi, Kraftförsörjning 5 (3) 6 (2) 7 (0) 18 (5)

Dagligvaror 8 (0) 10 (0) 5 (0) 23 (0)

Finans och Fastighet 12 (2) 19 (1) 20 (1) 51 (4)

Hälsovård 20 (5) 8 (2) 5 (0) 33 (7)

Industri 40 (4) 15 (5) 15 (0) 70 (9)

IT, Telekom 43 (9) 9 (0) 6 (1) 58 (10)

Sällanköpsvaror 12 (4) 17 (3) 4 (1) 33 (8)

Totalt 140 (27) 84 (13)  62 (3) 286 (43)
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När ovanstående antaganden har testats gör vi ett enkelt korrelationstest för samtliga 

variabler. Pearsons korrelationskoefficient visar om variablerna korrelerar med varandra och 

hur starkt. Med denna enkla metod kan vi alltså se huruvida de oberoende variablerna 

korrelerar med de beroende variablerna och även om de oberoende variablerna korrelerar med 

varandra. Om det senare skulle visa sig vara fallet finns risken för multikollinearitet, vilket 

uppstår när en oberoende variabel korrelerar starkt med andra oberoende variabler. 

Multikollinearitet påverkar nämligen prediceringsmöjligheten av regressionsmodellen och 

även skattningen av regressionskoefficienterna med tillhörande signifikanstest. (Hair et al., 

2006, s 228). 

För att testa om några allvarliga multikollinearitetsproblem föreligger, kan ett så kallat VIF-

test göras. VIF-testet ger oss ett värde på inversen av toleransen (tolerans = 1-R
2
), vilket bör 

vara så lågt som möjligt då detta innebär liten grad av multikollinearitet. Tumregeln för 

accepterad tolerans brukar vara 0,1 vilket ger ett VIF-värde på 10. (Hair et al., 2006, s 230) 

Eftersom syftet med denna studie är att testa om företagsstorlek har en interaktionseffekt på 

sambandet mellan CSR och CFP kommer vi att genomföra Moderated Regression Analysis 

(MRA). Som tidigare nämnts innebär detta rent regressionsmässigt att produkten av CSR och 

storlek bildar en egen variabel, en så kallad interaktionsvariabel (Champoux & Peters, 1987). 

Eftersom den skapade interaktionsvariabeln består av CSR och storlek, är sannolikheten 

relativt hög att denna korrelerar med variablerna CSR och storlek, vilket gör att risken för 

multikollinearitet ökar. För att mildra detta multikollinearitetsproblem rekommenderar 

flertalet forskare (e.g. Cronbach, 1987; Aiken & West, 1991; Jaccard, Turrisi, & Wan, 1990) 

att medelvärdescentrera de oberoende variablerna. 

Det finns emellertid de som hävdar att medelvärdescentrering inte alls mildrar 

multikollinearitetsproblem. Echambadi och Hess (2007) visar att medelvärdescentrering 

varken ändrar precisionen av parametrarna; exaktheten av main effects, simple effects och 

interaktionseffekter; eller modellen i sig utifrån R
2
-värdet. De menar följaktligen att 

kollinearitetsproblemen inte elimineras genom medelcentrering. Å andra sidan påpekar de att 

medelvärdescentrering heller inte tillfogar någon skada, så länge det finns en medvetenhet och 

försiktighet när det gäller tolkningen av resultaten. Vi väljer att centrera de oberoende 

variablerna och är medvetna om att koefficienterna representerar main effects; effekten 

variabeln har när övriga variabler ligger på medelvärdet. Skulle vi inte centrerat hade 

koefficienterna istället representerat simple effects; den effekt som variabeln har när övriga 

variabler är noll (Echambadi & Hess, 2007). 

När regressionerna genomförts tolkas resultaten utifrån det standardiserade betavärdet, t-

värdet, p-värdet, F-värdet samt R
2
-värdet. Att det standardiserade betavärdet analyseras 

istället för den icke standardiserade regressionskoefficienten, beror på att variablerna i 

regressionerna har olika enheter. Det standardiserade betavärdet visar den standardiserade 

regressionskoefficienten i termer av standardavvikelser, vilket möjliggör jämförelser 

regressionskoefficienterna emellan - oavsett enhet. Det standardiserade betavärdet indikerar 

hur stark effekt den oberoende variabeln har på den beroende variabeln. Betavärdet varierar 

mellan +1 och -1 där ytterligheterna indikerar ett starkt samband. (Hair et al 2006 s.225) 
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t-värde och p-värde anger huruvida ett samband är statistiskt signifikant eller ej. Ett t-värde 

som är större än 2,58 ger ett p-värde som ligger mellan 0,00 och 0,01vilket innebär att 

sambandet är statistiskt signifikant på enprocentsnivån. Ett t-värde som är större än 1,96 men 

mindre än 2,58 ger ett p-värde som ligger mellan 0,01 och 0,05 vilket innebär att sambandet 

är statistiskt signifikant på femprocentsnivån. För att avgöra om interaktionstermen förbättrar 

regressionsmodellerna analyseras F-värdet och R
2
-värdet. Om R

2
 har en statistisk signifikant 

ökning kan slutsatsen dras att interaktionen existerar. F-värdet används för att bestämma om 

nollhypotesen kan förkastas eller ej. För att determinera huruvida F-värdet är tillräckligt stort 

för att stödja beslutet att förkasta nollhypotesen, jämförs F-värdet gentemot olika kritiska 

värden som gäller för olika signifikansnivåer; på enprocentsnivån bör F-värdet överstiga 6,63 

och på femprocentsnivån 2,68. (Hair et al., 2006, s. 390ff) 

Slutligen, för att tydliggöra och underlätta för läsaren presenteras resultaten även visuellt i 

scatter plots för olika subgrupper. Dessa diagram visar effekten av CSR på CFP för olika 

storleksgrupper. Vi mäter, som tidigare nämnts, storlek genom måttet marknadsvärde. 

Företagens marknadsvärde är direkt avgörande för om de finns representerade i gruppen 

Small-Cap, Mid-Cap eller Large-Cap. I de scatter plots som presenteras finns alltså tre linjer 

vilka representerar de tre olika grupperna och ju större lutning linjen har, desto större är alltså 

effekten av CSR på CFP och vice versa. 

3.6 Metodreflektion 

Att mäta graden av ett företags CSR-arbete, som till sin natur är av kvalitativ karaktär, med 

kvantitativa mått kan givetvis vara komplicerat. Det torde inte vara helt enkelt att, utifrån 

företagens egna rapporter och hemsidor, jämföra och betygsätta olika typer av CSR-arbete 

utan att göra vissa subjektiva bedömningar. Folksams index för ansvarsfullt företagande är 

dessutom inte framtaget enkom för denna studie utan i ett annat syfte. Att använda 

sekundärdata av detta slag brukar kunna innebära nackdelar, just av anledningen att den inte 

är totalanpassad till undersökningen. 

I vårt fall, i likhet med de flesta andra studier inom området, anser vi ändå metodvalet att 

använda ett index som detta vara högst lämpligt. Som tidigare nämnts, har indexet 

sammanställts av det opartiska rankinginstitutet GES som specialiserat sig på analyser av 

företag och rådgivning inom hållbarhetsområdet. Det är därtill det enda indexet av sitt slag 

som finns att tillgå, vilket innebär att samma undersökning varit omöjlig att genomföra om 

indexet ratats. 

Som mått på CFP har vi konstaterat att forskare i tidigare studier använt flera olika. I denna 

studie har vi operationaliserat CFP till fyra mått vilka anses vara lämpliga indikatorer på 

finansiell lönsamhet. Givetvis finns det andra och fler mått, dock har de redovisningsbaserade 

måtten ROE och ROA samt de marknadsbaserade måtten E/P-talet och P/B-talen valts med 

anledning av att det är de mått som i störst utsträckning förekommer i tidigare forskning. Fyra 

mått är fler än vanligt förekommande för denna typ av studie, samtidigt som flera än fyra mått 

skulle riskera att försvåra arbetet med att åstadkomma en tydlig och stringent analys. 

När vi i denna studie testar huruvida företagsstorlek påverkar sambandet mellan CSR och 

CFP, grundar sig detta dels i antagandet att större företag är mer synliga än mindre företag, 
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dels i antagandet att större företag i regel har fler intressenter att tillgodose än mindre företag. 

Detta är förstås antaganden som är avgörande för studien. Det ska icke negligeras att det kan 

finnas undantag från dessa antaganden; ett litet företag kan vara mer synligt och ha fler 

intressenter än ett större företag. Emellertid anses antalet företag i populationen som 

undersöks vara tillräckligt många för att eventuella undantag från dessa antaganden inte 

påverkar resultaten ansenligt. 

Marknadsvärde är det mått som används på företagsstorlek, vilket är direkt avgörande för 

vilket storlekskategori företagen finns representerade i; Large-Cap, Mid-Cap eller Small-Cap. 

Det finns givetvis alternativa mått på företagsstorlek; bokfört värde, omsättning, antal 

anställda, antal aktieägare osv. Vi bedömer dock att dessa mått är svagare indikatorer på 

synlighet och följaktligen inte backas upp av legitimitetsteorin i samma utsträckning. 

När det gäller finansiell data är det inte ovanligt att denna avviker från normalfördelningen, 

vilket inte är något undantag i denna studie. Detta brukar i vissa fall kunna justeras med hjälp 

av de vanligt förekommande metoderna som innebär att logaritmera eller kvadrera datan. 

(Hair et al., 2006) Resultatet av detta ger dock ingen förbättring i vårt fall utan snarare en 

försämring, vilket leder till att dessa metoder inte tillämpas. Vanligen beror avvikelse från 

normalfördelning på att det existerar en del extremvärden (Hair et al., 2006), vilket inte heller 

är något undantag för denna studie. Eliminering av extremvärden leder i detta fall till en mer 

normalfördelad data som får anses vara tillräcklig för att analysen ska vara genomförbar. 
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4. Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras studiens resultat. Inledningsvis presenteras 

deskriptiv statistik för de variabler som ingår i regressionerna. Sedan analyseras 

huvudresultaten av regressionerna, först de två marknadsbaserade och därefter de två 

redovisningsbaserade. Kapitlet avslutas med kompletterande analys där vi kontrollerar 

robustheten i våra resultat genom att inkludera ytterligare några variabler i regressionerna.  

4.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 3 nedan presenteras deskriptiv statistik för de variabler som ingår i regressionerna. 

Panel A visar genomsnittliga värden för samtliga företag över hela tidsperioden (se paneldata 

i kapitel 3.5). Antalet observationer (innan extremvärden tagits bort) är här 1 117 stycken. I 

Panel B återges korrelationen mellan samtliga variabler, antalet observationer är här (efter 

extremvärden tagits bort) 1 055 stycken. 

Tabell 3 – Deskriptiv statistik 

 

Som kan utläsas i tabell 3, ligger medelvärdet för CSR relativt lågt (1,99). Det lägsta värdet 

ligger på 0,00 och det högsta på 5,71. Detta betyder att inget företag uppnått maximal nivå i 

CSR-betyg (7,00) men att det förekommer företag i urvalet som graderats till miniminivån. 

Medianen (1,72) ligger något lägre än medelvärdet vilket betyder att det finns fler 

observationer som ligger under medelvärdet än som ligger över medelvärdet. Fördelningen av 

CSR är ändå tämligen symetrisk; måttet på skevhet (skewness) ligger på 0,72 och måttet på 

toppighet (kurtosis) avviker inte heller betydande från noll. CSR anses följaktligen vara 

normalfördelad. 

När det däremot gäller fördelningen av de redovisnings- och marknadsbaserade måtten, kan vi 

se att dessa inte är normalfördelade. För samtliga variabler kan vi se att medianen avviker från 

medelvärdet vilket indikerar på en skev fördelning. Detta bekräftas av värdet för skewness 

som avviker betydande från noll. ROE, ROA och P/B har en negativ snedfördelning (negativ 

skewness) medan P/B och storlek har en positiv snedfördelning (positiv skewness). Måttet för 

Variabler CSR Miljö M.R. ROE (%) ROA (%) E/P (%) P/B Storlek

Panel A Deskriptiv statistik, innan strykning av extremvärden (1 117 observationer)

Medelvärde 1,99 1,98 2,00 -2,06 -2,53 -6,29 4,52 19238,78

Median 1,72 1,66 1,75 11,49 4,76 5,59 1,77 1341,95

St. avv. 1,37 1,66 1,36 99,10 49,58 126,80 17,48 90570,54

Min 0,00 0,00 0,00 -1944,44 -1117,66 -4023,95 -84,47 15,00

Max 5,71 6,56 6,56 427,51 76,37 181,94 290,12 2213775,63

Kurtosis -0,27 -0,48 -0,20 196,12 274,58 905,66 162,86 329,73

Skewness 0,72 0,65 0,61 -11,81 -14,34 -28,74 11,28 15,42

Panel B Pearsons korrelationskoefficienter (1 055 observationer)

CSR 1,00

Miljö 0,92** 1,00

M.R. 0,88** 0,64** 1,00

ROE (%) 0,17** 0,16** 0,15** 1,00

ROA (%) 0,16** 0,15** 0,14** 0,81** 1,00

E/P (%) 0,13** 0,11** 0,11** 0,58** 0,69** 1,00

P/B -0,11 -0,02 0,00 0,02 -0,03 0,04 1,00

Storlek 0,45** 0,40** 0,42** 0,13** 0,10** 0,09** 0,09** 1,00

(CSR * Storlek) 0,35** 0,31** 0,32** 0,08* 0,60* 0,03 0,12** 0,88**

* Signifikant på 5%-nivån

** Signifikant på 1%-nivån
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toppighet (kurtosis) visar att fördelningen för de redovisnings- och marknadsbaserade måtten 

är mycket toppig; de flesta observationer ligger alltså kring medelvärdet. Denna typ av 

fördelning, med kurtosis större än tre, kallas leptokurtosisk (Hair et al., 2006). 

Att de redovisnings- och marknadsbaserade variablerna inte är normalfördelade, utan 

asymmetriska och leptokurtosiska, är dock ingen överraskning då detta är mycket vanligt i 

finansiell analys. I leptokurtosiska fördelningar är sannolikheten att extremvärden 

förekommer mycket hög, jämfört vid normalfördelad data. (Hair et al., 2006) Till följd av 

detta tillämpar vi därför en mycket vanligt förekommande metod för att detektera 

extremvärden i datamängden. Metoden går ut på att, utifrån ett univariat perspektiv, eliminera 

samtliga observationer som ligger mer än tre standardavvikelser från medelvärdet. 

Eliminering av extremvärden bidrar till mindre problem med skevhet och toppighet då 

datamängden för variablerna närmar sig normalfördelningen. (Hair et al., 2006) 

Panel B i tabell 3 ovan, visar korrelationen mellan samtliga oberoende variabler och beroende 

variabler (utifrån paneldata efter eliminering av extremvärden). Utifrån denna kan vi 

konstatera att variabeln miljö och variabeln mänskliga rättigheter korrelerar med varandra. 

Detta är ju förstås inget problem eftersom vi, som tidigare nämnt, använder det vägda 

genomsnittet av dessa variabler i form av variabeln CSR. Vidare kan vi även se att ROE 

korrelerar starkt med både ROA och E/P. Den uppmärksamme vet dock att detta inte heller är 

något problem eftersom dessa variabler är beroende variabler som behandlas i separata 

regressioner. 

När det gäller de oberoende variablerna CSR och storlek samt interaktionsvariabeln (CSR x 

storlek) kan vi utläsa från tabellen att även dessa korrelerar med varandra. 

Korrelationskoefficienterna är dessutom statistiskt signifikanta. Enligt korrelationsmatrisen 

kan vi dock se att det inte finns några allvarliga multikollinearitetsproblem, vilket även ett 

VIF-test stödjer (CSR: 1,269; Storlek: 5,098; CSR x storlek: 4,631). En vanligt 

förekommande tumregel för allvarliga problem med multikollinearitet är när VIF överstiger 

10 (e.g. Hair et al., 2006; O'brien, 2007), vilket som synes inte är fallet för de oberoende 

variablerna i denna studie. 

4.2 Huvudresultat 

Nedan presenteras regressionsresultaten samt analyser av dessa. I tabell 4 visas 

regressionsresultaten av de marknadsbaserade måtten och i tabell 5 regressionsresultaten av 

de redovisningsbaserade måtten. Respektive tabell är uppdelad i tre delar, detta för att utröna 

huruvida interaktionstermen har någon betydelse för regressionsmodellen. I del ett 

åskådliggörs CSRs effekt på den beroende variabeln. För att kontrollera om variabeln 

företagsstorlek tar bort denna effekt, visas i del två resultaten för en regression med både CSR 

och företagsstorlek som oberoende variabler. I del tre visas den fullständiga regressionen. 

Koefficienternas t-värde visas inom parentes, och statistisk signifikansnivå på fem procent 

och en procent markeras med  ⃰ respektive  ⃰  ⃰.  
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Marknadsbaserade mått 

Tabell 4 - Resultat av de linjära paneldataregressionerna med avseende på de 

marknadsbaserade måtten 

 

Tabellens första del visar att CSR har en svag positiv effekt på E/P-talet (0,125) och denna 

effekt är statistiskt signifikant på enprocentsnivån. Detta resultat går emot Fogler och Nutts 

(1975) resultat, som inte finner något samband mellan CSR och P/E-talet för företag i USA, 

men ligger i linje med Chen och Metcalfs (1980) resultat (mätt med P/E-talet). Vidare kan vi i 

tabellen utläsa att CSR har en svag negativ effekt på P/B-talet (-0,011) som dock inte är 

statistiskt signifikant på femprocentsnivån. Det justerade R²-värdet visar att regressionerna 

har en förklaringsgrad på 1,5 procent för E/P-talet och ingen alls för P/B-talet. De låga R²-

värdena innebär dock inget större problem i denna studie eftersom syftet med regressionerna 

inte är att maximera förklaringen av de beroende variablerna. 

I del två, där variabeln företagsstorlek inkluderats, framgår det att denna variabel inte tar bort 

CSRs effekt på E/P-talet, även om den minskat något. Företagsstorlek har ingen egen effekt 

på E/P-talet, vilket stöds av att det justerade R²-värdet inte ökat. Variabeln företagsstorlek har 

däremot en statistiskt signifikant positiv effekt på P/B-talet (0,118), samtidigt som CSRs 

effekt fortfarande är svagt negativ och inte statistiskt signifikant. Regressionens R²-värde har 

ökat betydligt till 0,9 procent, vilket indikerar att variabeln företagsstorlek till viss del kan 

förklara variation i P/B-talet.  

Resultatet av den fullständiga regressionen för E/P-talet, som inkluderar interaktionseffekten, 

visar att CSR fortfarande har en svag positiv effekt på E/P-talet. Koefficienten för 

företagsstorlek har ökat markant och är dessutom statistiskt signifikant på enprocentsnivån. 

Interaktionstermen har ett negativt betavärde (-0,185) som är statistiskt signifikant på 

enprocentsnivån. Detta betyder att den effekt som CSR har på E/P-talet är starkare i små 

företag och svagare i stora företag. Ökningen av det justerade R²-värdet med 0,7 

procentenheter är statistiskt signifikant på enprocentsnivån, vilket stödjer att en modererande 

effekt existerar. För att förtydliga CSRs effekt på E/P-talet för olika företagsstorlekar, visas en 

grafisk subgruppsanalys i diagram 1 nedan, där företagen delats in i Small-Cap, Mid-Cap och 

Large-Cap. 

Den fullständiga regressionen för P/B-talet visar att CSR fortfarande inte har någon egen 

effekt på P/B-talet, detsamma gäller för variabeln företagsstorlek. Däremot kan vi se att 

interaktionstermen har en positiv effekt på P/B-talet (0,195), vilken är statistiskt signifikant på 

Oberoende variabler

Beroende variabler

CSR 0,125** (4,079) -0,011 (-0,344) 0,106** (3,102) -0,064    (-1,853) 0,095** (2,758) -0,052    (-1,498)

Storlek 0,042    (1,216) 0,118** (3,446) 0,210** (3,057) -0,059    (-0,861)

(CSR*Storlek) -0,185** (-2,823) 0,195** (2,964)

Hela regressionen

Adj. R²

F

N

Standardiserade betavärden presenteras för respektive oberoende variabel (t-värde inom parentes)

Signifikans på 5%-nivån och 1%-nivån indikeras genom  * respektive  **

1055 1055

16,636 0,118 9,061 5,997 8,738 6,956

1055 1055 1055 1055

0,022 0,017

CSR CSR + Storlek CSR + Storlek + (CSR*Storlek)

E/P P/B E/P P/B E/P P/B

0,015 -0,001 0,015 0,009
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enprocentsnivån. Detta innebär att effekten av CSR skiljer sig mellan subgrupperna Small-

Cap, Mid-Cap och Large-Cap. Det justerade R²-värdet har ökat med 0,8 procentenheter, vilket 

är statistiskt signifikant på enprocentsnivån. Detta bekräftar att en modererande effekt 

existerar. Nedan (till höger) visas ett diagram över CSRs effekt på P/B-talet för de olika 

subgrupperna. 

Diagram 1 – CSRs effekt på E/P och P/B för olika subgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet till vänster visar att CSRs effekt på E/P-talet är starkare för Small-Cap och Mid-

Cap än för Large-Cap, vilket visualiseras genom att linjerna för Small-Cap och Mid-Cap har 

en större lutning än linjen för Large-Cap. Notera att interceptet (y-axelns skärningspunkt) för 

Large-Cap är högre än för både Mid-Cap och Small-Cap, vilket beror på att variabeln 

företagsstorlek har en egen positiv effekt på E/P-talet. Detta resulterar i att företag tillhörande 

Small-Cap med maximalt CSR, totalt sett inte har högre E/P-tal än företag tillhörande Large-

Cap med minimalt CSR. I diagrammet till höger kan vi skåda att CSRs effekt på P/B-talet är 

svagt positiv för Large-Cap och negativ för Mid-Cap och Small-Cap. 

Det kan alltså konstateras att sambandet mellan CSR och de marknadsbaserade måtten 

påverkas av företagsstorlek, för företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm mellan 

åren 2006-2009 och år 2011. Vad som däremot inte är lika entydigt är på vilket sätt 

företagsstorlek påverkar detta samband. Som sagt är effekten som CSR har på E/P-talet starkt 

positiv för företag i Small-Cap och Mid-Cap, medan effekten som CSR har på P/B-talet 

istället är negativ för samma grupp av företag. För mindre företag finns det alltså både bevis 

för att CSR ger ökad CFP och bevis för att CSR ger minskad CFP sett till de olika 

marknadsbaserade måtten. När det gäller företag tillhörande Large-Cap finns det, å andra 

sidan, ett svagt positivt samband mellan CSR och CFP, mätt med de båda marknadsbaserade 

måtten. 

Dessa resultat kan förklaras utifrån legitimitetsteorins perspektiv, samhället belönar i viss mån 

de större företagens CSR-initiativ. Som nämnts i kapitel 2.2, hävdar Patten (1991) att stora 

företag måste vara extra tydliga i sitt CSR-arbete eftersom de tillskrids högre grad av 

uppmärksamhet från samhället. Vad som dock här blir tydligt, är att samhällets belöningar av 

ett starkt CSR-arbete inte är särskilt eggande. Detta skulle eventuellt kunna bero på att 
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samhället tar för givet att större företag engagerar sig i CSR, vilket leder till att några större 

belöningar uteblir. Detta går i linje med Branco och Rodrigues (2006) uttalande om att 

samhället per automatik ställer högre krav på synliga, stora företag. De större företagen har 

även generellt sett en högre CSR-ranking än de mindre företagen, vilket kan vara en antydan 

på att de anpassat sig efter samhällets krav. Med anledning av detta kanske det snarare är så 

att de större företagen skulle bestraffas om de inte skulle uppnå samma nivå i CSR-ranking, 

något som inte kan besvaras i denna undersökning. 

Resultatet av regressionen med E/P-talet visar att samhället även belönar CSR-arbete i små- 

och medelstora företag. Samhällets krav på de mindre företagen torde, med anledning av både 

Pattens (1991) och Branco och Rodrigues (2006) uttalande, vara relativt låga. Det skulle dock 

kunna antas att samhällets förväntningar på att små- och medelstora företag ska syssla med 

extravaganta CSR-satsningar är mindre och således belönar dessa i högre grad när 

förväntningarna överträffas. 

Något motsägelsefulla är dock resultaten för P/B-talet som visar att samhället verkar bestraffa 

de mindre och medelstora företagen med högre CSR-ranking. Emellertid kan ett lågt P/B-tal 

indikera att företaget är undervärderat, vilket tyder på att samhället undervärderar företag 

tillhörande Small-Cap och Mid-Cap med högt CSR. Utifrån ett investerarperspektiv kan detta 

betyda att det finns pengar att tjäna. Att de mindre företagen inte belönas på börsen i samma 

utsträckning som de större företagen, går i linje med Hassel, Ljungdahl och Larssons (2008) 

resultat som hävdar att detta kan bero på att de små noterade företagen oftast lägger mindre 

resurser på att visa sitt miljöarbete utåt. Adams, Hill och Roberts (1998) är inne på samma 

spår när de poängterar att företag inte kan ägna sig åt CSR i det tysta, utan måste visa det utåt 

för att se några resultat. 

Redovisningsbaserade mått  

I tabell 5 nedan presenteras resultaten från regressionerna av de redovisningsbaserade måtten 

med ROE och ROA som beroende variabel. 

Tabell 5 – Resultat av de linjära paneldataregressionerna med avseende på de 

redovisningsbaserade måtten 

 

Som kan utläsas av tabellen ovan har CSR en svag positivt effekt på både ROE (0,167) och 

ROA (0,160). Det kan även konstateras att detta resultat är statistiskt signifikant på 

enprocentsnivån. Det justerade R²-värdet visar att regressionerna har en förklaringsgrad på 2,7 

procent för ROE och 2,5 procent för ROA. Att CSR har en positiv, om än ringa, påverkan på 

Oberoende variabler

Beroende variabler

CSR 0,167** (5,505) 0,160** (5,267) 0,139** (4,085) 0,145** (4,274) 0,130** (3,816) 0,141** (4,101)

Storlek 0,064    (1,879) 0,033    (0,970) 0,188** (2,754) 0,106    (1,537)

(CSR*Storlek) -0,137*  (-2,097) -0,080    (-1,216)

Hela regressionen

Adj. R²

F

N

Standardiserade betavärden presenteras för respektive oberoende variabel (t-värde inom parentes)

Signifikans på 5%-nivån och 1%-nivån indikeras genom  * respektive  **

1055

30,303 27,737 16,953 14,338 12,804 10,056

1055 1055 1055 1055 1055

CSR + Storlek + (CSR*Storlek)CSR + StorlekCSR

0,025

ROE ROA ROE ROA ROE ROA

0,027 0,025 0,029 0,025 0,033



 J. Granholm & A. Wikström  

  

25 

 

ROE och ROA går i linje med Waddock och Graves (1997) resultat samt resultatet av Nelling 

och Webbs (2009) undersökning där de fann ett svagt samband mellan CSR och ROA. 

Samtidigt går det emot Griffin och Mahons (1997) resultat att CSR inte skulle ha någon 

betydelse för företagets ROE och ROA. Den positiva effekt som CSR har på ROE och ROA 

backas upp av intressentteorin samt Wood och Jones (1995) påstående om att företag tjänar på 

att bygga goda relationer till sina intressenter och tillgodose deras behov.  

I tabellens del två framgår det tydligt att variabeln företagsstorlek inte tar bort CSRs effekt på 

varken ROE eller ROA. Visserligen har koefficienten minskat något men är fortfarande 

statistiskt signifikant. Variabeln företagsstorleks egen effekt på ROE respektive ROA är 

däremot obefintligt och inte statistiskt signifikant. Däremot har regressionens förklaringsgrad 

för ROE ökat med 0,2 procentenheter medan förklaringsgraden för ROA förblir oförändrad. 

Detta innebär att variabeln företagsstorlek inte förklarar varians i ROA, medan det finns en 

indikation på att variabeln förklarar viss varians i ROE. Detta kan dock inte fastställas med 

någon statistisk säkerhet. 

I tabellens tredje del framgår det att interaktionstermen inte tar bort CSRs effekt på ROE även 

om den minskar något. Betakoefficienten för företagsstorlek har ökat betydligt och är därtill 

statistiskt signifikant på enprocentsnivån. Betakoefficienten för interaktionstermen är svagt 

negativ och statistiskt signifikant på enprocentsnivån. Detta innebär att CSRs effekt på ROE 

är mindre för stora företag på samma sätt som effekten är starkare för mindre företag. 

Ökningen av det justerade R²-värdet stödjer också att det finns effektskillnader för olika 

företagsstorlekar. Det justerade R²-värdet har förändrats med 0,4 procentenheter från 

regressionen i del två och denna är statistiskt signifikant, vilket tyder på att det finns en 

modererande effekt. För att förtydliga sambandet mellan CSRs effekt på ROE visas en 

subgruppsanalys nedan i diagram 2. 

För ROA är resultatet annorlunda. Det justerade R²-värdet är oförändrat, vilket tyder på att det 

inte existerar någon modererande effekt. Den standardiserade betakoefficienten för 

interaktionstermen visar också detta; det framgår i tabellen att interaktionstermen varken är 

betydande eller statistisk signifikant. Däremot är CSRs effekt på ROA fortfarande statistiskt 

signifikant och nästintill oförändrad. För att förtydliga resultatet visas CSRs effekt på ROA 

för de olika subgrupperna i diagram 2 nedan.  
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Diagram 2 – CSRs effekt på ROE och ROA för olika subgrupper  

  

Som kan utläsas från diagrammet (till vänster) ovan lutar linjen för Small-Cap mer än linjen 

för Large-Cap, vilket betyder att effekten som CSR har på ROE är starkare för små företag. 

Anledningen till att Large-Cap ligger på en högre nivå än Small-Cap är på grund av att 

företagsstorlek har en egen effekt på ROE, som kan utläsas i tabell 5, varpå stora företag har 

ett högre intercept. Diagrammet för ROA visar liknande resultat, även om skillnaderna mellan 

de olika subgrupperna är ringa. Ögat kan skåda att linjen för Small-Cap lutar mer än linjen för 

Large-Cap och linjen för Mid-Cap, vilket torde innebära att effekten av CSR på ROA är 

starkare för företag tillhörande Small-Cap, även om detta inte kan säkerhetsställas med någon 

statistisk säkerhet. 

Trots att interaktionstermen för ROA inte kan fastställas med någon statistisk säkerhet, finns 

det ändå indikationer på att CSR har en svagt positiv effekt på både ROE och ROA. Denna 

effekt kan förklaras, utifrån legitimitetsteorin, att samhället belönar företag med ett gediget 

CSR-arbete genom ökad köpkraft. Det kan också förklaras utifrån att CSR kan öka företags 

försäljning (Ruf et al., 2001) samt att CSR ger högre arbetsmoral och högre produktivitet 

(Soloman & Hansen, 1985). Eftersom både ökad försäljning och ökad produktivitet torde ge 

ökad ROE och ROA blir sambandet mellan CSR och dessa mått tydligt. 

Bekräfta eller förkasta hypotesen?  

Sett till regressionsanalyserna med ROE, E/P-talet och P/B-talet som mått på CFP, kan vi 

förkasta nollhypotesen att sambandet mellan CSR och CFP inte påverkas av företagets 

storlek. Detta eftersom interaktionstermen för dessa mått är statiskt signifikanta, på 

enprocentsnivån för de marknadsbaserade måtten och på femprocentsnivån för ROE. F-värdet 

för samtliga regressionsmodeller överstiger det kritiska värdet om 6.63 för statistisk 

signifikans på enprocentsnivån, vilket stödjer beslutet att förkasta nollhypotesen med en 

statistisksäkerhet på 99 procent. 

När det dock gäller regressionsanalysen med ROA som mått på CFP, kan nollhypotesen inte 

förkastas. Detta på grund av att betakoefficienten för interaktionstermen inte är betydande och 

inte heller statistiskt signifikant. 
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Sammanfattning av resultaten 

Nedan sker en sammanfattning över de resultat som fastslagits utifrån de modererande 

regressionsanalyserna med måtten E/P, P/B, ROE och ROA som mått på CFP. Detta gällande 

företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm mellan åren 2006-2009 och år 2011.  

 

 Variabeln företagsstorlek påverkar sambandet mellan CSR och CFP sett till tre av de 

fyra måtten av CFP.  

 

 Det marknadsbaserade måttet E/P-talet visar att det lönar sig mest för företag i Small-

Cap och Mid-Cap att ägna sig åt CSR, medan några större belöningar verkar utebli för 

företag tillhörande Large-Cap. 

 

 Det marknadsbaserade måttet P/B-talet visar att det lönar sig mest för företag i Large-

Cap att ägna sig åt CSR, medan företag tillhörande Small-Cap och Mid-Cap förlorar 

på det. 

 

 Det redovisningsbaserade måttet ROE visar att det lönar sig mest för företag i Small-

Cap och Large-Cap att ägna sig åt CSR, medan företag tillhörande Mid-Cap förlorar 

något på det. 

 

 Det redovisningsbaserade måttet ROA visar att det lönar sig mest för företag i Small-

Cap att ägna sig åt CSR, även om detta inte kan fastställas med någon statistisk 

säkerhet. 
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4.3 Kompletterande analys 

För att testa robustheten i våra resultat kontrollerar vi även för om det finns några skillnader 

mellan branscher och år. Som tidigare nämnts använder vi sex stycken branschdummies och 

fyra stycken årsdummies. De tre branscherna material, energi och kraftförsörjning (som vi 

slagit ihop) fungerar som referensbransch och år 2006 är referensår. I tabell 6 nedan kan 

resultaten från regressionerna skönjas. 

Tabell 6 – Resultat av den linjära paneldataregressionen när kontrollvariabler inkluderats 

 

Som kan skådas i tabellen ovan skiljer sig inte resultaten ansenligt från de resultat som 

presenterats i kapitel 4.2. Interaktionseffekten, som storlek visat sig ha på sambandet mellan 

CSR och E/P-talet, CSR och P/B-talet samt CSR och ROE, består alltså även när 

kontrollvariablerna bransch och år inkluderas i regressionsmodellerna. 

När det gäller kontrollvariabeln bransch kan vi observera att denna till viss del påverkar CFP. 

Vi kan exempelvis se att branschen dagligvaror samt finans och fastighetsbranschen har en 

svag positiv effekt på E/P-talet. Detta är även statistiskt signifikant på enprocentsnivån. 

Vidare ser vi även att industribranschen har en svag effekt på E/P-talet. Även denna är 

statistiskt signifikant, dock endast på femprocentsnivån. Branschen hälsovård visar en svag 

negativ effekt på både ROE och ROA, med en statistisk signifikans på enprocentsnivån. 

Dessa resultat till trots, kan vi ändå konstatera att bransch inte har någon betydande inverkan 

på våra huvudresultat. 

Detsamma gäller variabeln tid, även om vissa år visar en svag negativ påverkan på CFP. År 

2008 har en svag negativ effekt på E/P-talet och P/B-talet. På ROE och ROA är det snarare år 

2009 som har en svagt negativ effekt och P/B-talet påverkas negativt även år 2011. Alla dessa 

effekter är statistiskt signifikanta på enprocentsnivån och har troligen att göra med 

Oberoende variabler

Beroende variabler

CSR 0,109** (-2,861) -0,072    (-1,916) 0,093*  (2,516) 0,113** (3,046)

Storlek 0,167*  (-2,349) 0,006    (-0,080) 0,177** (2,587) 0,094    (1,355)

(CSR*Storlek) -0,160*  (-2,400) 0,149*  (2,266) -0,129*  (-1,994) -0,076    (-1,172)

Dagligvaror 0,130** (2,922) 0,029    (0,672) 0,173** (4,016) 0,110*  (2,530)

Finans och Fastighet 0,157** (2,651) -0,130*  (-2,227) 0,092    (1,596) 0,056    (0,970)

Hälsovård 0,034    (0,667) 0,101*  (2,024) -0,142** (-2,908) -0,173** (-3,512)

Industri 0,148*  (2,346) 0,031    (0,506) 0,151*  (2,472) 0,105    (1,708)

IT, Telekom 0,104    (1,750) -0,040    (-0,687) 0,086    (1,502) 0,084    (1,450)

Sällanköpsvaror 0,020    (0,432) 0,049    (1,051) 0,065    (1,414) 0,064    (1,383)

År 2007 -0,028    (-0,721) 0,013    (0,351) 0,033    (0,877) 0,011    (0,282)

År 2008 -0,130** (-3,372) -0,155** (-4,067) -0,059    (-1,580) -0,082*  (-2,190)

År 2009 -0,094*  (-2,467) -0,057    (-1,504) -0,099** (-2,679) -0,083*  (-2,225)

År 2011 -0,076*  (-1,979) -0,117** (-3,091) -0,034    (-0,906) -0,049    (-1,295)

Adj. R²

F

N

Standardiserade betavärden presenteras för respektive oberoende variabel (t-värde inom parentes)

Signifikans på 5%-nivån och 1%-nivån indikeras genom  * respektive  **

0,072

7,329

1055

CSR + Storlek + (CSR*Storlek) + Bransch + År

ROE

0,105

10,554

0,089

8,942

10551055

ROAE/P

0,043

4,678

1055

P/B



 J. Granholm & A. Wikström  

  

29 

 

finanskrisens upptakt. När det gäller det justerade R
2
-värdet kan vi se att detta ökar relativt 

mycket när kontrollvariablerna bransch och år inkluderas i modellerna. Som vi vet innebär 

detta att förklaringsgraden i regressionsmodellerna ökar, vilket i sig ju innebär att variablerna 

bransch och tid har betydelse för CFP. 

Emellertid är vi, som tidigare nämnts, inte intresserade av att förklara CFP (ha så högt R
2
-

värde som möjligt) utan att se vilken effekt CSR har på CFP och om företagsstorlek påverkar 

denna effekt. Genom att kontrollera för variablerna tid och bransch, har vi visat att dessa inte 

”tar bort” den interaktionseffekt vi tidigare observerat och vi kan således stå fast vid att dessa 

resultat fortfarande är gällande. Att variabeln bransch inte påverkar våra resultat går även i 

linje med de konklusioner som Allouche och Laroche (2005) kommer fram till i sin 

metastudie; att studier som kontrollerar för bransch inte tenderar att finna varken en svagare 

eller en starkare effekt. 

Givetvis har vi även kontrollerat om de olika typerna av CSR; miljö och mänskliga 

rättigheter, påverkar CFP på olika sätt. Detta för att utröna om någon av dessa CSR-kategorier 

påverkar CFP mer än den andra och/eller om de har helt olika typer av påverkan 

(positiv/negativ). I dessa regressioner inkluderas även dummyvariablerna bransch och tid, i 

likhet med ovanstående tabell. Både miljö och mänskliga rättigheter påverkar CFP på samma 

sätt med undantag för att betavärdet för miljö är något högre än betavärdet för mänskliga 

rättigheter. Detta innebär att ett företags miljöarbete påverkar CFP något mer än satsningar på 

mänskliga rättigheter, även om denna skillnad är ytterst marginell. Denna skillnad är inte 

förvånande på något sätt; dels har Semenova, Hassel och Nilsson (2010) konstaterat samma 

sak och dels, som tidigare nämnts, är just miljöfrågor högprioriterat i Europa (Svenskt 

Näringsliv, 2009).  
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5. Slutsats 

Med anledning av det ökade tryck som uppstått på senare år; att företag ska ta ett socialt 

ansvar som innebär att inkorporera ett CSR-arbete i sin verksamhet, har flertalet forskare 

försökt påvisa om det finns ett samband mellan CSR och CFP. Eftersom de flesta studier 

påvisar vitt skilda resultat var syftet med denna studie att mäta om effekten av CSR på CFP 

skiljer sig mellan små och stora företag. Vår utgångspunkt var att större företag torde belönas 

i högre utsträckning av CSR eftersom de är synligare och mer utsatta för medial exponering 

än mindre företag. Hypotesen har vi testat genom att göra modererande regressionsanalyser 

utifrån data för företag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Som mått på CFP har vi 

använt både marknadsbaserade mått och redovisningsbaserade mått. 

Resultaten i denna studie visar att företagsstorlek påverkar sambandet mellan CSR och CFP, 

det är dock oklart i vilken riktning. Detta på grund av att måtten på CFP visar skilda 

riktningar av interaktionseffekten. När det gäller måtten E/P-talet, P/B-talet och ROE kan vi 

konstatera att företagsstorlek påverkar sambandet, medan måttet ROA inte påvisar detsamma 

lika tydligt. 

5.1 Avslutande diskussion 

I denna studie har vi utgått från att CSR påverkar CFP. Emellertid är flertalet forskare (e.g. 

Ullman, 1985; McGuire, Sundgren, & Schneeweis, 1988; Waddock & Graves, 1997) 

fundersamma över om riktningen på sambandet mellan CSR och CFP ser ut på detta sätt. 

McGuire, Sundgren & Schneeweis (1988) har hittat bevis för att föregående års 

marknadsavkastning och redovisningsbaserade lönsamhetsmått har ett samband med aktuella 

värden av CSR. Detta skulle alltså betyda att CFP leder till CSR och inte tvärtom. 

Enligt Waddock och Graves (1997) kan detta förklaras utifrån den så kallade Slack Resorce 

Theory som innebär att företag med ett överskott på resurser, till följd av goda finansiella 

prestationer, ökar sina möjligheter att investera i CSR. Detta kan sålunda innebära att det 

samband som vi observerat mellan CSR och CFP snarare är ett mönster än ett kausalt 

samband; de företag med hög CSR-ranking har av naturliga skäl även hög CFP. Trots allt, är 

även detta något som forskare är oeniga om. 

Att de olika måtten på CFP påvisade skilda resultat i denna studie gör att Orlitzky, Schmidt 

och Rynes (2003) uttalande om att forskare får olika resultat för att de använder olika mått, i 

någon mening bekräftas. Rent krasst, skulle alltså forskare kunna välja det mått som i högst 

utsträckning ger de resultat som tillfredställer deras egen agenda. 

Som tidigare nämnts tenderar stora företag att lägga mer resurser på CSR än andra och 

belöningen av högt CSR-betyg är ytterst marginell för dessa företag. De eventuella 

konkurrensfördelarna som påvisades av forskarna på 1980 och 2000-talet verkar ha gått 

förlorade och det är inte längre unikt att på eget initiativ ta ansvar för samhället, även om det 

kan diskuteras hur frivilligt det egentligen är. Om utvecklingen går i samma riktning framöver 

kommer troligtvis de konkurrensfördelar som vi kunnat skåda hos de mindre företagen med 

högt CSR även de gå förlorade. 
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5.2 Förslag till vidare forskning 

CSR-området är välstuderat och många forskare världen över har framförallt studerat 

sambandet mellan CSR och CFP. Vi har i denna studie kontrollerat för hur företagsstorlek 

påverkar detta samband i svenska börsnoterade företag. Det skulle därför vara intressant att 

utveckla undersökningen till flera länder och exempelvis studera hur det ser ut för samtliga 

börsnoterade företag i Norden. Ytterligare forskningsförslag är att undersöka om det finns 

andra faktorer som påverkar sambandet mellan CSR och CFP, exempelvis ägarstrukturer.  

Det vore därtill intressant att studera var kravet på CSR egentligen kommer ifrån, är det 

företagsledningen, samhället, kunderna eller de anställda som ställer dessa krav? Kan det 

tänkas att kraven stärks ytterligare i kölvattnet av finanskrisen? Vidare skulle det vara 

intressant att studera om de CSR-investeringar som görs verkligen bidrar till samhällsnyttan, 

eller skulle kapitalet som läggs på CSR göra bättre nytta någon annanstans? Därtill vore det 

intressant att se hur mycket CSR som är tillräckligt, alltså vid vilken mängd CSR börjar 

marginalnyttan av ytterligare CSR-investeringar att sjunka? 
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