
 
 
 
 

Examensarbete 30hp 

Civilekonomuppsats – redovisning 

 
 

Är CSR-aktiviteter en 

nödvändighet eller en lyx? 
 
 

  

Författare: Caroline Nykvist 

 Elin Persson 

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 

Examinator: Christopher von Koch 

Termin: VT 2013 

Kurskod: 4FE03E 

  

  



 
 

 
 

Förord 

Framförallt vill vi tacka vår handledare Sven-Olof Yrjö Collin, 

som kontinuerligt bidragit med värdefull feedback och 

uppmuntran.  

Vi vill även tacka våra kurskamrater för deras värdefulla 

synpunkter och diskussioner som bidragit till uppsatsens 

utveckling. 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla som gett 

uppmuntrande kommentarer och stöd under våren . 

 

Tack! 

Växjö, 23 Maj 2013 

 

 

       

Caroline Nykvist   Elin Persson 

  



 
 

 
 

Sammanfattning 

Titel: Är CSR-aktiviteter en nödvändighet eller en lyx? 

Författare: Caroline Nykvist, Elin Persson 

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 
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Utbildning: Civilekonom, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, 2013 

Kurs: 4FE03E, Examensarbete Redovisning – Civilekonomuppsats 30hp 

Inledning: Corporate Social Responsibility (CSR) är numera ett mer förekommande 

inslag i varje företag. Tidigare forskning inom området har försökt fastställa en relation 

mellan CSR och lönsamhet, med varierande resultat. CSR-aktiviteter kan ses ur två 

olika perspektiv, där det första speglar det som en investering som ökar värdet för 

intressenter och i sin tur kan leda till ökad lönsamhet. Det andra synsättet förutsätter 

snarare att ett företag är lönsamt för att ge utrymme för CSR-aktiviteter. Genom dessa 

två perspektiv kan CSR-aktiviteter å ena sidan betraktas som en nödvändighet, å den 

andra som en lyx. 

Problemformulering: Vilka drivkrafter kan förklara på vilken nivå i Carrolls 

(1979; 1991) CSR-pyramid ett företag befinner sig? 

Syfte: Syftet är att ge en förklaring till om CSR-aktiviteter kan urskiljas som en 

nödvändighet eller en lyx, genom att studera nivån i CSR-pyramiden.  

Metod: Studien har utgått från en deduktiv ansats där befintliga teorier använts för att 

generera hypoteser, som sedan testats utifrån ett kvantitativt tillvägagångssätt med en 

longitudinell design. Ett kodningsschema togs fram och baserades på indikatorer för 

CSR-aktiviteter indelade i ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvarsområde. 

Genom kodningsschemat utfördes innehållsanalyser av årsredovisningar från 26 företag 

på Stockholmsbörsens Large Cap, under en femårsperiod.   

Resultat och slutsats: Resultaten som studien har erhållit visar att CSR-aktiviteter 

kan betraktas som en nödvändighet, i bemärkelsen att företag inom samma bransch 

engagerar sig i CSR-aktiviteter hänförbara till de etiska och legala ansvarsområdena. 

Vad gäller om CSR-aktiviteter kan betraktas som lyx, visar resultaten att en hög andel 

insiderägande i ett företag ger utlopp för ett opportunistiskt beteende, genom ett högt 

engagemang i filantropiska aktiviteter.  



 
 

 
 

Abstract 

Title: Are CSR activities a necessity or a luxury? 
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Introduction: Corporate Social Responsibility (CSR) is nowadays a common feature 

in every business organisation. Previous research in this area has attempted to establish 

a relationship between CSR and profitability, with varying results. CSR activities can be 

viewed from two different perspectives. The first reflects on it as an investment that will 

add value to stakeholders and in turn lead to increased profitability. The second 

approach on the other hand, assumes that a company is profitable to make room for 

CSR activities. Through these two perspectives CSR activities can be regarded as 

necessity or a luxury.   

Problem: What are the driving forces that explain on which level a firm is in Carroll’s 

(1979; 1991) CSR pyramid?  

Purpose: The purpose is to explain if CSR activities can be regarded as a necessity or 

a luxury, by studying the level in the CSR pyramid. 

Method: The study was based on a deductive approach, where existing theories was 

used to generate hypotheses and later tested using a quantitative approach with a 

longitudinal design. A coding scheme was developed and based on indicators to CSR 

activities, divided into economic, legal, ethical and philanthropic responsibilities. The 

coding scheme was then used in content analysis of annual reports associated with 26 

companies from Stockholm’s stock exchange, listed on Large Cap, over a five year 

period.   

Results and conclusion: The results of the study shows that CSR activities can be 

regarded as a necessity, in the sense that firms in the same industry engages in CSR 

activities related to ethical and legal responsibilities. As to whether CSR activities can 

be seen as a luxury, the results show that a high percentage of insider ownership gives 

vent to an opportunistic behaviour through a high commitment to philanthropic 

activities.      
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1 Inledning 

n allt mer globaliserad värld har lett till ett högre tryck på företag att ta ett 

mer socialt ansvarstagande. Detta går under namnet Corporate Social 

Responsibility (CSR). I det inledande kapitlet ges en bakgrund till hur 

betydelsen av CSR-aktiviteter växt fram, vilket sedan leder fram till en 

problemdiskussion. Detta mynnar ut i studiens problemformulering och syfte.     

 

1.1 Bakgrund 
Företag har sedan första början haft ett ansvar gentemot en annan part, vare sig det 

handlat om ägare, anställda, kunder, långivare eller myndigheter (Cochran, 2007). I det 

moderna företaget, som kännetecknas av separation mellan ägande och kontroll (Fama, 

1980; Jensen & Meckling, 1976; Schroeder et al., 2005), har ansvaret utgjorts av att 

redovisa finansiell information till intressenter (Deegan, 2002; Grafström et al., 2008; 

Öhman, 2004). Detta för att minimera informationsasymmetri mellan dem och 

företagsledningen (Deegan, 2002; Grafström et al., 2008; Öhman, 2004). Utöver denna 

reglerade redovisning, har företag utrymme för frivillig redovisning som således inte är 

reglerad av en högre instans (Costa & Menichini, 2013). Börsnoterade företag som 

verkar på internationella marknader, har idag ett generellt högt tryck från allmänheten, 

att beakta och agera efter mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrätts- och 

miljöprinciper (Svenskt Näringsliv, 2013). Detta utökade ansvar går under namnet 

Corporate Social Responsibility (CSR) och utgör till stor del ett företags frivilliga 

redovisning (Cochran, 2007; Carrasco, 2007; Moser & Martin, 2012; Tengblad & 

Ohlsson, 2010). 

Begreppet CSR uppfattas många gånger som ett svårdefinierat begrepp, eftersom det 

ger utrymme för företag att göra egna tolkningar av dess innebörd (Costa & Menichini, 

2013; Esrock & Leichty, 1998; Grankvist, 2009; Lee et al., 2013; Ziek, 2009). 

Genomgående inslag är i enlighet med Europeiska Kommissionen, som anger att CSR 

innebär att företag aktivt arbetar med sociala, miljömässiga och etiska frågor samt 

frågor som härrör mänskliga rättigheter, i deras verksamhet som ligger i linje med 

intressenternas krav (Costa & Menichini, 2013; European Commission, 2011). Carrasco 

(2007) framhåller, med stöd av European Commission (2011), att CSR är de etiska och 
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legala kompromisser samt skyldigheter ett företag har gentemot sina intressenter, vilka 

kommer av effekter ett aktuellt företag har på miljö, anställda och mänskliga rättigheter.   

Förutom att företag redovisar finansiell information, efterfrågar allt fler intressenter att 

företag i större utsträckning engagerar sig genom att ta ett socialt och miljömässigt 

hänsynstagande. Det blir allt viktigare att företag bedriver sin verksamhet med socialt 

ansvarstagande för att kunna tillgodose intressenters behov (Deegan et al., 2000; 

Holder-Webb et al., 2009; Jones, 1980; O’Donovan, 2002; Reverte, 2009; Vormedal & 

Ruud, 2009). En mycket framträdande strategi inom CSR är att använda aktiviteter för 

att undvika negativ kritik i så stor utsträckning som möjligt. Därför har företag 

applicerat CSR mer proaktivt och inkluderat aktiviteter i verksamheten. Dessa företag 

kan använda CSR-aktiviteter som en viktig konkurrensfördel att behålla och få nya 

kunder, attrahera den mest kompetenta personalen, säkerställa aktieägarnas intressen 

samt stärka anseende. CSR-aktiviteter anses kunna leda till ökad lönsamhet i samband 

med att det kan ge stärkta relationer till intressenter. I dagens samhälle kan CSR vara ett 

sätt för företag att attrahera kunder som vill konsumera varor framställda med miljö och 

arbetsvillkor i åtanke. På ett liknande sätt kan CSR-aktiviteter ha en tilldragande effekt 

på arbetskraft, som lockas av arbetsgivare som tar ansvar gentemot samhället i stort och 

har tydligt utpräglade moraliska värderingar (Boesso et al., 2013; Grafström et al., 

2008; Lee et al., 2013). 

Vid sidan av intressenter kan det även vara samhället i stort som vill att företag ska ta 

ett socialt ansvarstagande så att samhälliga normer och värderingar avspeglas i deras 

verksamhet. För att företag ska betraktas som legitima är det numera viktigt att de 

engagerar sig i CSR-aktiviteter för att tillgodose krav från såväl intressenter som 

samhället de bedriver sin verksamhet i. Detta kan vara en förutsättning för lönsamhet 

(Branco & Rodrigues, 2006; Deegan & Rankin, 1996; Guthrie et al., 2004; Reverte, 

2009). Många företag kan dock engagera sig i CSR-aktiviteter för att de upplever det 

som ett måste, eftersom alla andra företag gör det. I denna bemärkelse känner företag ett 

institutionellt tryck i att engagera sig i CSR-aktiviteter för att det kan uppfattas som ett 

krav för att kunna erhålla legitimitet (Deegan, 2002; Deegan & Unerman, 2011; Dillard 

et al., 2004). Däremot poängterar Friedman (1970), och senare även Agatiello (2008), 

att ett företag enbart har skyldighet att generera vinst till aktieägarna och behöver 
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därmed inte ägna sig åt aktiviteter inom CSR, utan detta ska istället överlåtas till 

enskilda individer.       

Intresset för att företag kan förväntas engagera sig i CSR-aktiviteter växte i mitten av 

1990-talet, vilket bottnade i företagsskandaler härrörda till miljö och ekonomi, som 

medförde att konsumenter fick ett minskat förtroende för företag (Carrasco, 2007; Ziek 

2009). Ytterligare skandaler som inträffade runt 2000-talets början, gjorde att företags 

kortsiktiga agerande i att skapa aktieägarvärde ifrågasattes och istället efterlystes 

långsiktighet och goda intressentrelationer. Detta medförde en skiftning i 

uppmärksamheten från att främst sett till aktieägarnas intressen i företags avkastning, 

till att även inkludera andra intressenter som påverkas av ett företags handlingar 

(Borglund et al., 2009). Detta förändrade synsätt medförde en ökad efterfrågan i 

företags frivilliga engagemang i CSR-aktiviteter (Boesso & Kumar, 2007; Borglund et 

al., 2009). Trots att CSR under de senaste decennierna omtalats i allt större utsträckning, 

myntades begreppet redan under 1970-talet, och syftade till ett större hänsynstagande 

från företagens sida, till intressenter och samhället i stort. Samtidigt blev företagen 

alltmer reglerade rörande anställningstrygghet och miljöskydd. Under 1980-talet kom 

företagsdonationer till välgörande ändamål att bli en del av samhällsansvaret och på så 

vis ge bilden av goda medborgare i en alltmer globaliserad värld (Tengblad & Ohlsson, 

2010).  

1.2 Problemdiskussion 
En undersökning gjord år 2011 av revisionsbyrån KPMG visade att 72 % av svenska 

börsnoterade företag redovisar CSR, vilket är en ökning jämfört med den tidigare 

undersökningen från 2008 (FAR, 2011). Den främsta anledningen till ett ökat 

engagemang för CSR-aktiviteter har i tidigare forskning påståtts vara den av 

legitimitetsskäl (Arvidsson, 2010, Branco & Rodrigues, 2006; Deegan et al., 2000; 

Holder-Webb et al., 2009; Reverte, 2009). Redovisningen har då använts för att få 

intressenter att acceptera ett företags inställning till sociala, miljömässiga och etiska 

frågor (Branco & Rodrigues, 2006; O’Donovan, 2002; Reverte, 2009; Tengbald & 

Ohlsson, 2010). CSR kan på så vis uppfattas som ett koncept för att stärka den allmänna 

uppfattningen och ryktet om ett företag, som kan påverka lönsamhet i bland annat den 
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bemärkelsen att konsumenter köper ett företags produkter. Detta kan ge indikationer att 

CSR-aktiviteter är en nödvändighet för företag att kunna påverka sin lönsamhet.   

År 1979 utformade Carroll (1979) en modell över vilka ansvarsområden ett företag 

rimligtvis har gentemot dess omgivning. Modellen är skapad som en pyramid där 

bottenskiktet är det ekonomiska ansvaret och framhålls som det viktigaste då det är en 

förutsättning för ett företags fortsatta överlevnad. Näst efter är det legala ansvaret som 

betonar att företag håller sig inom utsatta lagar och regler. Dessa två ansvarsområden är 

krav från allmänheten och när de har uppfyllts är de övriga genomförbara (Carroll, 

1979; Carroll, 1991). Carroll (1979) betonar vikten av att de ekonomiska och legala 

ansvarsområdena är lika viktiga, trots att de befinner sig på olika nivåer i pyramiden. 

Det tredje ansvarsområdet är det etiska och handlar om att företag ska leva upp till 

förväntningar som finns rörande hur verksamheter bedrivs med hänsyn tagen till 

moraliska, sociala och miljömässiga normer (Kanji & Chopra, 2010).  

Det sista ansvaret ett företag har, enligt Carroll (1979; 1991), är det filantropiska och 

utgör pyramidens toppskikt. Detta ansvarsområde har mindre förväntningar från 

allmänheten, och ses snarare som en önskan om att företag ska dela med sig av pengar 

till välgörenhet, donationer och sponsring. Det poängteras dock att det är en önskan som 

ska bemötas när det finns möjlighet till det (Carroll, 1979; Carroll, 1991). Det hela 

avspeglar ett antagande som kan vara att företag engagerar sig i denna form av CSR-

aktiviteter först när det är ekonomiskt försvarbart. Paralleller kan dras till ett känt citat 

av Brecht (1928), som med svensk översättning blir ”först kommer käk, sedan kommer 

moral” (s. 120). Detta åskådliggör att moral först blir viktigt när grundläggande behov, 

såsom hunger, är uppnådda. I ett företag kan det mest grundläggande behovet 

identifieras som tillgång till kapital och således att företag i första hand uppnår 

ekonomiska mål, för att sedan kunna gå vidare till att uppfylla andra mål med 

verksamheten. 

Friedman (1970) uttrycker ett kritiskt förhållningssätt till CSR-aktiviteter, eftersom 

ansvar gentemot samhället i stort, endast kan utövas av enskilda individer och inte av 

företag. Socialt, miljömässigt och etiskt ansvar är en uppgift för den politiska 

mekanismen och därför kan företag istället ägna sig åt att optimalt använda resurser för 

att generera högsta möjliga vinst. På så vis är aktiviteter rörande CSR, onödigt för 
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företag och ses snarare som en kostnadspost än något som är gynnsamt för resultatet 

(Agatiello, 2008; Friedman, 1970).  Ur detta traditionella aktieägarperspektiv förväntas 

det av ett företags företagsledning att inte engagera sig i arbete med CSR på aktieägares 

bekostnad.  

Enligt Moser och Martin (2012) kan däremot CSR-aktiviteter betraktas som en 

investering, där nyttan förr eller senare överstiger kostnaderna. CSR-aktiviteter kan 

således leda till att ett företag presterar bättre resultat genom en förbättring i rykte som 

resulterar i fler kunder och ökad försäljning, samt underlätta för att attrahera och 

motivera medarbetare (Bowd et al., 2006; Cochran, 2007; Moser & Martin, 2012). Detta 

förutsätter rimligtvis att företaget engagerar sig i aktiviteter och arbete med CSR, för att 

påverka lönsamheten. Investeringar möjliggörs med någon form av kapital, där en 

förutsättning sannolikt kan vara en stabil ekonomisk grund, som genererats ifrån ett 

företags tidigare resultat. Om företag investerar i aktiviteter med CSR, är det rimligt att 

det grundas i att ett företag gått med goda resultat vilket gett utrymme för investeringar 

av denna typ. På så vis kan CSR-aktiviteter ses som en drivkraft för att öka mervärde 

för intressenter som kan skapa förutsättningar för lönsamhet.  

Samtidigt är lönsamhet en förutsättning för företag att investera i CSR-aktiviteter. Detta 

skildrar två perspektiv där CSR-aktiviteter å ena sidan är en nödvändighet för att 

påverka lönsamheten och å andra sidan något företag anammar när det finns en stabil 

ekonomisk grund, och kan således liknas som en lyx. Utifrån Mosers och Martins 

(2012) resonemang samt Carrolls (1979; 1991) pyramid, kan det antas att CSR-

aktiviteter kräver ekonomiska förutsättningar för att de ska vara berättigade ur ett 

företagsperspektiv. Däremot finns det andra perspektiv att betrakta CSR utifrån, såsom 

den tidigare nämnda legitimitetsteorin och vidare agent-, intressent-, och institutionell 

teori (Branco & Rodrigues, 2006; Deegan, 2002; DiMaggio & Powell, 1983; Fama, 

1980; Guthrie et al., 2004; Holder-Webb et al., 2009; Jensen & Meckling, 1976; 

Reverte, 2009; Schroeder et al., 2005).     

Empiriska samband mellan CSR och ett företags lönsamhet har varit svåra att fastställa i 

tidigare forskning inom ämnet (Arvidsson, 2010; Branco & Rodrigues, 2008; Haniffa & 

Cooke, 2005; Inoue & Lee, 2011; Lee et al., 2013; Reverte, 2009). Trots det kan det 

understrykas att dåliga sociala, miljömässiga och etiska förknippanden är till det 
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ekonomiska resultatets nackdel. Det brukar talas om tre olika förutsägelser om samband 

mellan CSR-aktivitet och företagets lönsamhet. Den första handlar om att företagsvärdet 

är detsamma vare sig ett företag engagerar sig i CSR eller inte. Detta betyder att det inte 

finns någon prissättning av CSR (Jo & Harjoto, 2012). Däremot finns flera bevis för att 

CSR-aktiviteter kräver likvida medel och har på så vis ett pris relaterat till sig (Carroll, 

1979; Carroll, 1991; Cooke, 1989; Moser & Martin, 2012).  

Det andra antagandet som läggs fram är med allt annat lika, att företagsvärdet i ett 

företag med CSR-aktiviteter är lägre än de i företag utan engagemang inom CSR. Detta 

indikerar att CSR-aktiviteter är kostsamt och slöseri med resurser (Agatiello, 2008; 

Barnea & Rubin, 2010; Friedman, 1970). Detta visar även att det finns tendenser för 

företag att överinvestera i CSR-aktiviteter, vilket kan ha sin förklaring i att aktieägare 

som är engagerade i ett företags styrning vill få individuella fördelar genom att 

förknippas med ett företags goda rykte inom CSR. Resonemanget i sin tur tyder på ett 

opportunistiskt beteende som bottnar i agentteorin. Däremot framhåller såväl Jo och 

Harjoto (2012) som Lee (2011) att företag gör gott när det går bra och tyder snarare på 

att företag underinvesterar i CSR-aktiviteter då företag engageras i dem endast när det 

är ekonomiskt försvarbart.  

Slutliga förutsägelsen är att företag med CSR-aktiviteter får ett högre företagsvärde 

eftersom det löser konflikter med intressenter. En reducering i intressekonflikter kan 

leda till att agentkostnader, som kan uppstå mellan olika intressenter, blir mindre och på 

så vis förbättras det ekonomiska resultatet (Jo & Harjoto, 2012).   

Cochran (2007), Moser och Martin (2012) samt Bowd et al. (2006) framhåller att CSR 

kan bidra till högre lönsamhet, då företag aktivt arbetar med sociala, miljömässiga och 

etiska frågor. Detta kan i sin tur öka värdet för intressenter, såsom kunder, leverantörer 

och anställda. Vilket ger indikationer att företag har andra aktörer, förutom aktieägare, 

att ta hänsyn till i det samhället de verkar. Enligt intressentteorin är ett företags 

intressenter av betydande vikt och CSR-aktiviteter får högre kvalité när deras behov och 

krav skildras i redovisningen. Intressentteorin beskriver att företag som identifierar och 

bemöter intressenternas krav, uppnår större framgångar än de företag som inte tar 

samma hänsyn (Deegan & Unerman, 2011; Gray et al., 1996; Guthrie et al., 2004; 

Holder-Webb et al., 2009; Reverte, 2009; Vormedal & Ruud, 2009). Det är dock viktigt 
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att identifiera de intressenter som är av störst avgörande vikt med hänsyn till ett företags 

primära mål, för att de bemötta kraven ska ge önskad effekt på resultat och legitimitet 

(Burke & Logsdon, 1996; Deegan & Unerman, 2011; Guthrie et al., 2004; Holder-

Webb et al., 2009).  

En inverkan på vad som i allmänhet anses som legitimt och som intressenter ställer som 

krav, kan ha sin grund i den institutionella teorin. Företag tenderar att efterlikna 

varandra i deras strävan efter legitimitet vilket benämns isomorfism. Det kan handla om 

påtryckningar från intressenter, att ett företag har andra som förebild eller att en 

företeelse bland företag blivit en norm för hur något bör vara (Dillard et al., 2004; 

DiMaggio & Powell, 1983; Holder-Webb et al., 2009). För att återgå till 

undersökningen KPMG utförde 2011, som inledde denna problemdiskussion, skulle en 

förklaring till det utpräglade engagemanget i CSR-aktiviteter kunna vara att det finns en 

uppfattning om att det numera är nästintill ett givet inslag i varje företags affärsstrategi.    

Mason och Simmons (2011) pekar på att CSR kan stå inför förändring, där det å ena 

sidan ses som en nödvändighet för verksamheten och samhällets hållbarhet. Dessutom 

tycks det ha en positiv inverkan på företagets resultat, rekrytering och anställdas 

engagemang.  Medan CSR-aktiviteter å andra sidan kan minska i betydelse under tider 

för sämre ekonomiska resultat, då ett företags möjligheter till investeringar, tillväxt, 

lönsamhet och sysselsättning försämras. Detta utmanar företags förhållningssätt till 

CSR då problem med bolagsstyrning, aktieägarfokuserade investeringar och 

personalfrågor prioriteras i högre grad. Vilket kan försvåra för företag att samtidigt 

engagera sig i CSR-aktiviteter. Resonemanget gör att CSR kan ses som en lyx 

intressenter kräver och ett angreppssätt för att bibehålla legitimitet (Boesso et al., 2013; 

Mason & Simmons, 2011).  

Utifrån de här olika perspektiven kan CSR-aktiviteter betraktas ur två olika synvinklar, 

där det första är en nödvändighet för att företag ska kunna påverka lönsamheten. CSR-

aktiviteter kan därmed ses, i enlighet med Moser och Martin (2012), som en investering 

som kan leda till ökat värde för kunder, leverantörer och personal, vilket i sin tur kan 

leda till ökad lönsamhet. CSR-aktiviteter som kan ses som en nödvändighet kan kopplas 

till Carrolls (1979) CSR-pyramid och de ansvarsområden som ställs som krav eller 

förväntningar från allmänheten. Närmare bestämt ekonomiskt, legalt och etiskt 
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ansvarsområde, vilka kan betraktas som en nödvändighet i den bemärkelsen att de är 

svåra att bortse ifrån och att de kan påverka lönsamheten i en positiv riktning. Det andra 

synsättet förutsätter snarare att ett företag är lönsamt, vilket kan ge utrymme för att 

lägga kapital på CSR-aktiviteter. På så vis kan dessa aktiviteter identifieras som lyx 

företag anammar när det är ekonomiskt försvarbart. Det filantropiska ansvarsområdet i 

Carrolls (1979) CSR-pyramid härleds i denna studie som CSR-aktiviteter kopplat till 

lyx, då de istället är en önskan från allmänheten och bemöts när det finns ekonomisk 

möjlighet till det. Två orsakssamband kan härmed urskiljas: CSR-aktiviteter påverkar 

lönsamhet, och det omvända, lönsamhet påverkar CSR-aktiviteter.  

1.2.1 Studiens bidrag 
Tidigare forskning inom CSR har till stor del inriktat sig på att förklara varför företag 

väljer att engagera sig i aktiviteter som är av frivillig karaktär, i den bemärkelsen att den 

inte är lagstadgad. De vanligaste variablerna för att förklara CSR-aktiviteter har i ett 

flertal studier visat sig vara storleken på företaget och i vilken bransch det verkar i 

(Arvidsson, 2010; Branco & Rodrigues, 2008; Deegan & Rankin, 1996; Esrock & 

Leichty, 1998; Guthire et al., 2004; Haniffa & Cooke, 2005; Lee et al., 2013; Reverte, 

2009). Redovisning av CSR-aktiviteter tenderar att vara större i stora företag än i 

mindre (Branco & Rodrigues, 2006; Deegan & Rankin, 1996; Esrock & Leichty, 1998; 

Inoue & Lee, 2011). Detta antas bero på att de större företagen är mer utsatta för 

offentlig granskaning och har generellt ett högt tryck från allmänheten att legitimera sig 

genom offentliggörande av CSR-aktiviteter. Detta då de större företagen, i förhållande 

till de mindre, har en större grupp av intressenter att ta hänsyn till (Arvidsson, 2010; 

Esrock & Leichty, 1998; Lee et al., 2013; Reverte, 2009; Guthire et al., 2004; Haniffa & 

Cooke 2005). Vid förekomsten av negativ händelse i ett företag eller en bransch det 

tillhör, tenderar CSR-aktiviteter att öka (Deegan & Rankin, 1996; Deegan et al., 2000). 

Vad gäller ett företags branschtillhörighet tenderar företag med stor miljöpåverkan och 

som är offentligt synbara, att ha ett större engagemang i CSR-aktiviteter. Vanligtvis 

utgörs denna bransch av industriella företag (Branco & Rodrigues, 2006; Esrock & 

Leichty, 1998; Guthire et al., 2004; Haniffa & Cooke, 2005; Reverte, 2009).   

En studie som inriktar sig på att se om CSR-aktiviteter är en nödvändighet eller en lyx 

skulle kunna ge bidrag ur såväl ett teoretiskt, metodiskt, empiriskt och praktiskt 

perspektiv. Eftersom studien är inom det företagsekonomiska området tar sig begreppet 
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nödvändighet formen av att CSR-aktiviteter ska påverka lönsamhet. Studien kommer att 

ta sig an redan befintliga teorier, men koppla dem till CSR-aktiviteter som en 

nödvändighet respektive lyx, vilket ger ett nytt angreppssätt på forskning om CSR. 

Teorierna som studien grundar sig i är intressent-, legitimitets-, agent- och institutionell 

teori. Dessa teorier har använts i tidigare forskning om CSR (Arvidsson, 2010; Barnea 

& Rubin, 2010; Branco & Rodriques, 2006; Deegan et al., 2000; Harjoto & Jo, 2011; 

Holder-Webb et al., 2009; Jo & Harjoto, 2012; Lee, 2011; O’Donovan, 2002; Reverte, 

2009; Wiese & Toporowski, 2013), men sällan tillsammans (Reverte, 2009). Förklaring 

till detta skulle kunna vara att denna studie använder agentteorin som en teori att 

förklara CSR som en lyx, vilket enligt vår vetskap inte gjorts tidigare.  

Anledningen till att agentteorin lämpar sig väl i detta sammanhang är att den 

åskådliggör en opportunistisk människosyn där företag inte antas ha ett ansvar gentemot 

samhället i lika hög grad. Därför kan önskvärda CSR-aktiviteter, likt de filantropiska, 

först blir aktuella när det är ekonomiskt försvarbart och kan på så vis betraktas som en 

lyx. Förhoppningen är att studien bidrar till teorin genom att förklara CSR-aktiviteter 

som en nödvändighet respektive som en lyx.    

Modellen som illustrerar CSR-pyramiden (Carroll, 1979) används i denna studie för att 

dela in CSR-aktiviteter i olika ansvarsområden och kan ses som ett centralt hjälpmedel 

för att identifiera aktiviteter inom CSR som nödvändighet respektive lyx. De fyra 

ansvarsområdena används sedan i ett kodningsschema. Rent metodmässigt är en 

innehållsanalys av årsredovisningar tämligen vanligt inom forskning av CSR (Boesso & 

Kumar, 2007; Esrock & Leichty 1998; Guthrie et al., 2004; Haniffa & Cooke, 2005). 

Det är inte heller ovanligt att indikatorer för CSR ofta hämtas från riktlinjer framtagna 

av Global Report Initiative (GRI), i de fallen hänförs indikatorerna till ekonomiska, 

sociala och miljömässiga områden vilken GRI:s riktlinjer bygger på (Boesso et al., 

2013; Boesso & Kumar, 2007; Daub, 2007; Gray et al., 1995; Haniffa & Cooke, 2005; 

Hedberg & von Malmborg, 2003). Denna studie har också låtit sig inspireras av dessa 

riktlinjer (GRI, 2011), men för att även kunna fånga in CSR-aktiviteter som en lyx har 

ett antal ord lagts till. En anpassning har därmed gjorts där GRI:s indikatorer och egna 

delats in i de fyra olika ansvarsområdena som representeras i Carrolls (1979;1991) 

CSR-pyramid. Ett kodningsschema indelat enligt Carrolls (1979;1991) CSR-pyramid 

har så vitt vi vet inte gjorts tidigare och kan således vara studiens metodmässiga bidrag. 
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Vårt kodningsschema kan senare inom forskningen, användas för att samla in material 

från andra tidsperioder. 

Åtskilliga studier har försökt klarlägga om det finns ett positivt samband mellan CSR 

och ett företags lönsamhet. Det finns dock inget entydigt stöd för att CSR skulle ge 

positiv inverkan på ekonomiska resultat (Arvidsson, 2010; Branco & Rodrigues, 2008; 

Haniffa & Cooke, 2005; Inoue & Lee, 2011; Lee et al., 2013; Reverte, 2009). 

Bakgrunden till motstridiga resultat är att sambandet är såväl svårt att mäta som tolka på 

ett entydigt sätt. Svårigheter uppkommer när kausalitet ska mätas mellan CSR och redan 

uppnådda resultat. Tidigare studier visar att ekonomiska resultat ökar med engagemang 

i CSR och på motsatt vis minskar resultat när välgörenhetsprojekt läggs åt sidan 

(Grafström et al., 2008).  

Detta kan tolkas tvärtom, alltså att företag avsätter mer resurser till CSR när det går 

ekonomiskt bra och mindre resurser när det går sämre. Andra svårigheter är att avskilja 

CSR från andra faktorer som kan ha en inverkan på ett företags resultat. Det är därmed 

svårt att fastställa om det är CSR som påverkat resultatet i en positiv riktning eller om 

andra händelser under samma tidsperiod haft influenser (Grafström et al., 2008). Ur ett 

empiriskt perspektiv kan denna studie vara ett viktigt bidrag då den tar sig an två 

orsakssamband härledda från Carrolls (1979) CSR-pyramid, i försök att förklara 

samband mellan CSR-aktiviteter och företags lönsamhet. Där det ena förutsätter att 

CSR-aktiviteter påverkar lönsamheten, och det motsatta, att lönsamheten påverkar CSR-

aktiviteter. Det insamlade material kan senare användas med andra variabler för att 

finna ytterligare förklaringar.    

Eftersom tidigare forskning har haft svårt att fastställa om CSR-aktiviteter skapar högre 

lönsamhet för företag (Arvidsson, 2010; Branco & Rodrigues, 2008; Haniffa & Cooke, 

2005; Inoue & Lee, 2011; Lee et al., 2013; Reverte, 2009), ser vi ett fortsatt 

forskningsgap inom området. Denna studie kommer som bekant även ta ett omvänt 

orsakssamband i beaktande, nämligen att lönsamhet påverkar CSR-aktiviteter. Som 

framgick i avsnittet om bakgrunden till CSR har börsnoterade företag idag ett generellt 

högt tryck från allmänheten att ta hänsyn till mänskliga rättigheter, grundläggande 

arbetsrätts- och miljöprinciper vid bedrivande av en verksamhet. Således kan CSR-
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aktiviteter betraktas som en nödvändighet för att bli accepterade av allmänheten och 

möjliggöra för en lönsam verksamhet.  

Det som inte reflekterats över i större utsträckning är att börsnoterade företag rimligtvis 

gått med bra ekonomiska resultat för att nå dit de är idag. Därmed kan en ytterligare 

förklaring till att dessa företag engagerar sig i CSR-aktiviteter vara att de har 

ekonomiska förutsättningar som gör det försvarbart. Det tycks inte vara helt orimligt att 

företags inställning till frivilliga aktiviteter inom området för CSR, först prioriteras när 

det går ekonomiskt bra för ett företag. Vilket kan urskilja CSR-aktiviteter som en lyx. 

Ambitionen med studien är att ge ett praktiskt bidrag till CSR-forskningen med en 

ytterligare förståelse till varför och när ett företag ägnar sig åt CSR-aktiviteter, som 

utgår från att aktuellt företag har en stabil ekonomisk grund. Samtidigt beaktar studien 

som tidigare forskning CSR-aktiviteters eventuella nödvändighet, allt detta med 

utgångspunkt i Carrolls (1979) CSR-pyramid. 

1.3 Problemformulering       

Vilka drivkrafter kan förklara på vilken nivå i Carrolls (1979;1991) CSR-pyramid ett 

företag befinner sig?  

1.4 Syfte 
Syftet är att ge en förklaring till om CSR-aktiviteter kan urskiljas som en nödvändighet 

eller en lyx, genom att studera nivån i CSR-pyramiden.  
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1.5 Disposition  

2. Metod 

I kapitlet ges en presentation av de metodansatser där relationen mellan teori och empiri 

förs fram, samt en diskussion mellan dessa. Vidare ges en beskrivning och diskussion 

av studiens teoretiska utgångspunkt innehållande valet av hermeneutik och positivism. 

Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt om informationskällor och källkritik. 

3. Teoretisk referensram 

Inledningsvis ger den teoretiska referensramen en förklaring till vad CSR-aktiviteter 

innebär med hjälp av Carrolls (1979) pyramidmodell. Modellen ger en överskådlig blick 

över vad CSR innefattar och en förklaring till olika ansvarsområden inom CSR som ett 

företag bör uppfylla för att de ska betraktas som socialt ansvarstagande. Sedan 

presenteras teorier för att förklara CSR-aktiviteter som en nödvändighet respektive som 

en lyx.       

4. Empirisk metod 

Den empiriska metoden tar sin utgångspunkt i ett kvantitativt angreppssätt genom 

årsredovisningar. Här presenteras även populationen varigenom ett urval har tagits 

fram. Kapitlet fortsätter sedan med att beskriva innehållsanalys och operationalisering 

samt ge en förklaring över studiens använda variabler samt kodning av dessa. 

Avslutningsvis presenteras bortfallsanalys och databearbetning.     

5. Empirisk analys 

Här ges en presentation och sammanfattning över det insamlade empiriska materialet, 

med hjälp av tester och analysering. För att skapa en överskådlig blick över analysen, är 

varje avsnitt uppdelad i de båda orsakssambanden. För att testa studiens hypoteser har 

den empiriska analysen delats upp på univariata, bivariata och multivariata analyser. 

Därefter avslutas kapitlet med hypotesprövning.   

6. Slutsats 

Kapitlet redogör för hur studiens syfte besvarats genom slutsatser som erhållits från 

analysens resultat. Vidare beskrivs såväl studiens teoretiska som praktiska 

implikationer, för att sedan avslutas med förslag till fortsatt forskning.     
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2 Metod 

etodkapitlet ger en presentation av de metodansatser där relationen 

mellan teori och empiri förs fram, samt en diskussion mellan dessa. 

Vidare ges en beskrivning och diskussion av studiens teoretiska 

utgångspunkt innehållande valet av hermeneutik och positivism. Kapitlet avslutas sedan 

med ett avsnitt om informationskällor och källkritik.  

 

2.1 Val av metodansats – relationen mellan teori och empiri 
Jacobsen (2002) framhåller att relationen mellan teori och empiri kan utgå från 

metodansatserna deduktion och induktion. Dessa ansatser används i tillvägagångssättet 

för att samla information och forska inom ett visst ämne (Jacobsen, 2002).    

Denna studie tillämpar en deduktiv metodansats i och med att frivillig redovisning och 

CSR är ämnen som under en lång tid har studerats och forskats kring. Således finns det 

redan befintliga teorier och litteratur som berör området utifrån flera olika perspektiv. 

Författarna finner det därmed rimligt att nyttja den befintliga kunskapen inom området 

för att kunna ta det ett steg längre och förklara om CSR-aktiviteter kan urskiljas som en 

nödvändighet eller en lyx. 

Inom CSR finns det således teorier som förklarar motiven bakom såväl CSR-aktiviteter 

och redovisning av dem. Teorierna som berör detta är bland annat intressentteorin, 

legitimitetsteorin, institutionell teori och agentteorin (Cochran, 2007; Deegan & 

Unerman, 2011; Dillard et al., 2004; Friedman, 1970; Mason & Simmons, 2011; Moser 

& Martin, 2012; O´Donovan, 2002; Reverte, 2009). Även om CSR-aktiviteter och 

redovisningen av dem, kan vara två olika angreppssätt att rikta sin forskning mot, har 

denna studie valt att göra ett antagande om att det finns en positiv korrelation mellan 

dessa, en s.k. proxy. Anledningen till detta beror på att det ligger i linje med tidigare 

forskning inom CSR (Guthrie et al., 2004; Haniffa & Cooke, 2005). Antagande om att 

det finns en korrelation mellan ett företags CSR-aktiviteter och redovisning av dem, 

ligger även i linje med tidigare studier gjorda av Esrock och Leichty (1998), Guthrie et 

al. (2004) samt Haniffa och Cooke (2005), som har använt sig av årsredovisningar för 

att undersöka CSR under en längre tidsperiod.        

M  



 
 

14 
 

Utifrån ovanstående resonemang lämpar sig en deduktiv metodansats bäst till denna 

studie, vilken utgår från allmänna principer (Patel & Davidson, 2011) och befintliga 

teorier inom området för CSR. Vidare innebär den deduktiva metodansatsen att 

empiriska material från verkligheten samlas in (Jacobsen, 2002). Detta innebär att den 

teoretiska referensramen byggs upp av befintliga teoretiska grunder, vilka det sedan 

skapas förväntningar i form av hypoteser om hur verkligheten är. Hypoteserna jämförs 

sedan mot det insamlade empiriska materialet för att det ska vara möjligt att undersöka 

om förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002), och för att dra 

generaliserande slutsatser (Patel & Davidson, 2011). 

Den induktiva metodansatsen skiljer sig mot den deduktiva i den bemärkelsen att det 

empiriska materialet samlas in genom observationer av verkligheten, vilka sedan ligger 

till grund för de teorier som formuleras fram (Jacobsen, 2002). Således skapas det 

teorier i den induktiva ansatsen, medan det i den deduktiva finns befintliga. Den 

induktiva metodansatsen ämnar även till att skapa generaliserbara slutsatser, dock kan 

det i vissa fall vara problematiskt (Bryman & Bell, 2005). Den induktiva metodansatsen 

är inte att föredra i vår studie, eftersom det förefaller sig mest lämpligt att ta del av de 

befintliga teorier som redan finns inom CSR och tillföra ytterligare kunskap, istället för 

att skapa nya. Dessa befintliga teorier kommer således att appliceras på denna studie, 

med utgångspunkt att vårt syfte är att ge en förklaring till om CSR-aktiviteter kan 

urskiljas som en nödvändighet eller en lyx, genom att studera nivån i CSR-pyramiden.   

Baksidan av den deduktiva ansatsen är att det finns risk för att det endast söks efter 

sådan information från verkligheten som stämmer överens med de förväntningar och 

teorier som finns, vilket således innebär att viktig information riskerar att förbises 

(Jacobsen, 2002). Vi är medvetna om att valet av deduktiv metodsansats gör att våra 

förväntningar kan påverka datainsamlingen i den mån att den kan riktas mot att en viss 

typ av information samlas in för att den ska stämma överens med förväntningarna. Detta 

medför även att det finns risk för att det sker en begränsning av den information som 

samlas in. Med detta i beaktande är det rimligt att datainsamlingen anpassas till studiens 

syfte, vilket i denna studie medför induktiva inslag. På så vis kan studiens objektivitet 

ifrågasättas, men subjektiva drag kan vara av nödvändig vikt för att fånga in det 

material som är betydande för att besvara syftet (Patel & Davidson, 2011). Vi 

framhåller att den deduktiva ansatsen innehåller fler fördelar än den induktiva, och 
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därmed kommer den deduktiva ansatsen att vara genomgående i denna studie, men 

poängterar vidare att det är svårt att helt hålla vår datainsamlingsmetod strikt deduktiv. 

2.2 Teoretiskt utgångspunkt 

Vid val av den teoretiska utgångspunkten finns positivism och hermeneutik att välja 

emellan (Patel & Davidson, 2011) för att skapa förståelse och kunskap om verkligheten 

(Jacobsen, 2002). Den positivistiska utgångspunkten är mest applicerbar då ett fenomen 

ska försöka förklaras, medan det hermeneutiska synsättet istället används när det ska 

skapas en förståelse kring ett fenomen (Bryman & Bell, 2005). Då syftet med denna 

studie är att ge en förklaring till om CSR-aktiviteter kan urskiljas som en nödvändighet 

eller en lyx, genom att studera nivån i CSR-pyramiden, är det mest lämpligt att tillämpa 

en positivistsikt utgångspunkt, eftersom vi vill förklara, inte skapa förståelse, runt ett 

fenomen.          

Den positivistiska utgångspunkten baseras på att kunskapen, med andra ord 

verkligheten, kan studeras och tolkas med hjälp av objektiva metoder (Jacobsen, 2002). 

Hermeneutiken innebär att människors beteende tolkas och analyseras för att på så sätt 

skapa sig kunskap om verkligheten, och sökandet efter bakomliggande orsaker till ett 

visst beteende. Detta skiljer sig mot det positivistiska synsättet, som istället försöker 

finna förklaringar mellan olika samband och som i enlighet med den deduktiva ansatsen 

innebär hypoteser (Bryman & Bell, 2005).  

Då studien syftar till att undersöka företags CSR-aktiviteter genom årsredovisningar, 

ligger den positivistiska utgångspunkten i linje med detta synsätt, eftersom vi antar att 

företagen agerar i en verklighet som kan betraktas som objektiv. Däremot har subjektiva 

ansatser använts när kodningsschemat som kan mäta CSR-aktiviteter tagits fram. Detta 

eftersom kodningsschemat behövde anpassas för att möjliggöra ett uttalande om CSR-

aktiviteter kan urskiljas som en nödvändighet eller som en lyx. Därför utesluts inte ett 

hermeneutiskt förhållningssätt helt (Bryman & Bell, 2005). Vi vill dock poängtera att 

ett positivistiskt synsätt kommer vara övervägande genom studien, eftersom tolkningen 

av materialet kommer att ske på ett objektivt sätt. Det dominerande positivistiska 

synsättet medför en förhoppning om att skapa generaliserbara slutsatser som är 

replikerbara. Detta innebär att studiens resultat skulle kunna uppnås igen om den 
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genomfördes av en annan forskare med samma forskningsupplägg (Jacobsen, 2002), 

och i detta fall, samma kodningsschema. 

2.3 Informationskällor och källkritik 
I en strävan att uppnå det uppsatta syftet för studien krävs en relevant teoretisk 

referensram. Denna har inhämtats ifrån databaserna OneSearch och Google Scholar, 

som möjliggör sökning i flera databaser samtidigt såsom Business Source Premier och 

Science Direct. Nyckelorden som främst använts är CSR, Corporate Social 

Responsibility, Voluntary Disclosure, Agency Theory, Legitimacy Theory och 

Stakeholder Theory. Vid sidan av vetenskapliga artiklar har ett urval av böcker, 

tillgängliga på Linneuniversitetets bibliotek i Växjö, använts. Källorna har innehållit 

referenslistor, som varit till grund för ytterligare material av relevans.  

Till skillnad från den teoretiska referensramen har affärspress och relevanta hemsidor 

använts i inledningskapitlet. Detta för att åskådliggöra den pågående debatten kring 

CSR och för att förstärka argument som talar för studien. Det som använts är Svenskt 

Näringsliv. I den empiriska metoden har även Dagens Industri använts för att samla in 

viss del av datamaterialet. Relevanta hemsidor, bl.a. aktiekundkap, och organisationer, 

såsom GRI och FAR, har använts för att styrka argument och tillföra information i de 

fortföljande kapitlen.   

Det finns en överhängande risk att källor inte är tillförlitliga och därför har det 

genomgående under studien funnits ett kritiskt öga gentemot källorna. Källor har 

bedömts genom dess autenticitet, trovärdighet och meningsfullhet. Med autenticitet 

avses om det gick att fastställa materialets ursprung. Materialets trovärdighet uppfylls 

om källan inte innehållit felaktigheter och/eller förvrängningar (Bryman & Bell, 2005). 

Detta kriterium bemöttes genom att i den mån som varit möjlig styrkt upp påståenden 

med flera källor. Det tredje och sista kriteriet meningsfullhet handlar om att materialet 

är förståeligt (Bryman & Bell, 2005). Sökningarna efter relevant teori och litteratur 

förfinades i databaserna genom att endast inkludera tidskrifter som är vetenskapliga. 

Dessa tidskrifters ISSN-nummer kontrollerades även i en ytterligare databas, 

Ulrichsweb, för att fastställa om den var Peer Reviewed. Därefter gjordes en bedömning 

av varje artikel om den kunde anses vara av vetenskaplig art, genom att ta hänsyn till 
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disposition, längd, forskningsmetod och bidrag samt om det förekom härledning till 

referenser. 

En del av de källor som använts kan anses gamla, men för den sakens skull behöver de 

inte vara oanvändbara i detta sammanhang. Bland dessa är bl.a. Carroll (1979), 

Dimaggio och Powell (1983), Fama (1980) samt Jensen och Meckling (1976). 

Gemensamt för samtliga är att de innehåller banbrytande forskning som är allmänt 

accepterade inom respektive område. Således är de lika aktuella idag som när de 

publicerades. Jensen och Meckling (1976) är i stort sett alltid refererad av andra 

forskare vid tal om agentteorin. Därför ansåg vi det berättigat att använda oss av 

förstahandskällan. Genomgående i studien används Friedman (1970). Detta för att visa 

ytterligheter vad gäller åsikter vare sig företag ska ägna sig åt CSR eller inte, och tillför 

en viktig poäng värd att beakta. Det ska även tilläggas att Friedmans (1970) syn styrks 

av Agatiello (2008).     
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3 Teoretisk referensram 

nledningsvis ger den teoretiska referensramen en förklaring till vad CSR-

aktiviteter innebär med hjälp av Carrolls (1979) pyramidmodell. Modellen ger en 

överskådlig blick över vad CSR innefattar och en förklaring till olika 

ansvarsområden inom CSR som ett företag bör uppfylla för att de ska betraktas som 

socialt ansvarstagande. Sedan presenteras teorier för att förklara CSR-aktiviteter som 

en nödvändighet respektive som en lyx.       
 

3.1 CSR 
CSR är, som presenterades i bakgrunden, ett svårdefinierat begrepp då det kan uppfattas 

som komplext med många olika definitioner (Costa & Menichini, 2013; Esrock & 

Leichty, 1998; Grankvist, 2009; Ziek, 2009). Enligt Friedman (1970) och Agatiello 

(2008) ska inte företag ägna sin verksamhet åt samhällsansvar utan endast fokusera på 

sitt ekonomiska ansvar i att maximera avkastning till aktieägare. Således kommer 

företag enbart ägna sig åt CSR-aktiviteter när det kan generera bättre lönsamhet, och i 

sin tur högre avkastning till aktieägarna. Många definitioner som dock ges av CSR är i 

linje med Europeiska kommissionens (2011) definition, som innebär att företag aktivt 

arbetar med sociala, miljömässiga och etiska frågor samt frågor som härrör mänskliga 

rättigheter, i deras verksamhet som ligger i linje med intressenternas krav (Costa & 

Menichini, 2013; European Commission, 2011).              

3.2 CSR:s ansvarsområden 
Aktiviteter som ska ingå i ett företags sociala ansvar har varit ett omdiskuterat ämne 

under flera år (Costa & Menichini, 2013). Carroll (1979; 1991) har utformat en modell 

över hur ett företags sociala ansvar kan definieras, den s.k. Carroll´s pyramide. 

Pyramiden beskriver samhällsansvar genom fyra olika ansvarsområden; ekonomiskt, 

legalt, etiskt och filantropiskt. De olika ansvarsområdena behöver inte hanteras separata, 

utan kan överlappa varandra (Carroll, 1979; Carroll, 1991).  
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Figur 3.1Egenkonstruerad modell över Carroll´s CSR pyramid. 

3.2.1 Ekonomiskt ansvar 

Den nedersta delen av pyramiden utgörs av ekonomiskt ansvar och avser att betraktas ur 

ett långsiktigt perspektiv, vilket Carroll (1991) framhåller är av nödvändig vikt för ett 

företags fortsatta existens, och därmed det viktigaste ansvarsområdet. Vidare betonas att 

det ekonomiska ansvaret är något som allmänheten begär att företag ska fullfölja 

(Carroll, 1979; Carroll, 1991; Kanji & Chopra, 2010; Löhman & Steinholtz, 2003), 

vilket är genomförbart då företag producerar och säljer de varor och tjänster som 

allmänheten efterfrågar (Carroll, 1979; Carroll, 1991; Kanji & Chopra, 2010). Kanji och 

Chopra (2010) poängterar vikten av att företag går med vinst, då en längre period med 

förluster innebär att ett företag inte uppfyller sitt ekonomiska ansvar. Inom det 

ekonomiska ansvarsområdet ingår det även att företag ska vara öppna, i den 

bemärkelsen att det ska finnas tillgänglig information om dem som intressenter kan ta 

del av. Ju mer öppenhet det finns till ett företag, desto mer ekonomiskt ansvar betraktas 

de ta (Kanji & Chopra, 2010). De övriga ansvarsområden, är enligt CSR-pyramiden, 

först genomförbara när ett företag har tagit sitt ekonomiska ansvar, eftersom de 

förutsätter att det finns en ekonomisk stabilitet i ett företag (Carroll, 1979; Carroll, 

1991).  
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3.2.2 Legalt ansvar 

I föregående avsnitt presenterades att det ekonomiska ansvaret ett företag ställs inför, är 

något som begärs av allmänheten. Men det begärs även att detta sker inom ramen för de 

lagar och regler som finns och är nödvändigt för fortsatt verksamhet (Carroll, 1979; 

Carroll, 1991). Carroll (1991) betonar att det legala ansvaret är minst lika viktigt som 

det ekonomiska för företag, trots att det är placerat ovanför det ekonomiska i 

pyramiden.  

3.2.3 Etiskt ansvar 

Allmänheten förväntar sig även att företag agerar utefter vad som betraktas etiskt 

korrekt när de arbetar med att uppfylla såväl det ekonomiska som det legala 

ansvarsområdet. Det etiska ansvaret är svårdefinierat och uttrycks vanligtvis inte av 

lagar och regler, utan innefattar snarare hur allmänheten förväntar sig att företag ska 

bedriva sin verksamhet efter de etiska och moraliska normer som finns. Detta försvårar 

för företag att hantera det etiska ansvarsområde, då denna aspekt kan vara individuell, 

men är av nödvändighet för att företag accepteras av allmänheten (Carroll, 1979; 

Carroll, 1991; Inoue & Lee, 2011). Vad som kan betraktas som etiskt ansvarstagande är 

att företag förhåller sig till vad som anses vara normal arbetstid, eliminera fördomar och 

diskriminering som kan hänföras till ålder, kön eller etiskt ursprung (Europeiska 

Kommissionen, 2011; Kanji & Chopra, 2010). Detta kan således hanteras genom att 

främja rekrytering av personal med olika bakgrunder eller strävan efter jämställdhet, 

oavsett om det handlar om kön eller om löneersättningar (Europeiska Kommissionen, 

2011).   

Kanji och Chopra (2010) framhåller att inom det etiska ansvarsområdet finns det en 

förväntan från allmänheten att företag har ett ansvar gentemot natur och miljö. 

Anledningen till detta förklaras genom att företag i grund och botten har ett direkt 

ansvar emot individer som verkar i samhället. För att uppfylla detta ansvar, tvingas 

företag indirekt ta hand om miljön och exempelvis inte förorena vatten, som i sin tur 

kan påverka omgivningen (Kanji & Chopra, 2010). Andra miljömässiga åtgärder kan 

vara minskning av farliga utsläpp och avfall (Europeiska Kommissionen, 2001; 

Europeiska Kommissionen, 2011).  
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Det etiska ansvarsområdet inkluderar även socialt ansvar. Uppfattningen om ett företags 

sociala ansvar innefattar inte endast ekonomiska och legala skyldigheter, utan även att 

de vidtar ansvar i förhållande till samhället de verkar i. Det sociala ansvaret kan inte 

betraktas som något ett företag är skyldigt att vidta, utan uppfylls snarare genom att de 

verkar och följer de normer och moraliska riktlinjer som finns (Carroll, 1979; 

Europeiska Kommissionen, 2001; Europeiska Kommissionen, 2011; Kanji & Chopra, 

2010). Kanji och Chopra (2010) sammanfattar det sociala ansvaret i att företag uppfyller 

de samhälliga förväntningar som riktas mot dem. Europiska kommissionen (2001; 

2011) definierar det sociala ansvaret som att företag samordnar sociala och 

miljömässiga aspekter, både i sin verksamhet och i förhållande till sina intressenter. 

Europeiska kommissionen (2001; 2011) framhåller även att de företag som arbetar 

aktivt med socialt ansvar genom att bl.a. investera i utbildning och arbetsvillkor, skapar 

en starkare konkurrenskraft i förhållande till de företag som inte i lika stor utsträckning 

ägnar sig åt detta. På så vis kan det etiska ansvarsområdet betraktas som en 

nödvändighet för att skapa konkurrensfördelar som i sin tur bidrar till ett företags 

lönsamhet. 

3.2.4 Filantropiskt ansvar 

Det filantropiska ansvaret utgörs av att företag betraktas som goda samhällsmedborgare 

genom att överstiga och uppfylla de samhälliga förväntningar som ställs på dem 

(Carroll, 1979; Carroll, 1991; Cochran, 2007; Inoue & Lee, 2011). Det finns en önskan 

från allmänhetens sida att företag ska dela med sig av sina pengar i humanitära aspekter, 

men det poängteras att det inte betraktas som oetiskt om företag väljer att inte göra det 

(Carroll, 1979; Carroll, 1991; Esrock & Leichty, 1998). Innebörden av detta kan vara att 

företag ska förbättra livskvalitén genom att bidra med mänskliga och ekonomiska 

resurser (Carroll, 1991). Carroll (1979; 1991), Cochran (2007) och Europeiska 

kommissionen (2001) framhåller att detta kan innebära att företag arbetar med att 

förbättra välfärden genom bl.a. välgörenhet, sponsring eller donationer. Filantropiska 

åtgärder från företags sida kan generera positiva effekter för de anställda, då de kan 

känna stolthet för företaget och på så vis göra det mer attraktivt på arbetsmarknaden. 

Grafström et al. (2008) poängterar att de filantropiska åtgärderna inte behöver grunda 

sig i ett företags kärnverksamhet.  
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Det filantropiska ansvarsområdet är inte reglerat i lag, utan sker på frivillig basis och 

görs inte för att generera någon vinst eller förhoppning om någon kompensation. Det 

poängteras dock att det uppskattas mycket från allmänhetens sida (Carroll, 1979; 

Carroll, 1991; Cochran, 2007). Det filantropiska ansvaret är inte lika viktigt som de 

övriga ansvarsområdena (Carroll, 1979; Carroll, 1991), och eftersom det sker av 

frivillig karaktär kan det betraktas som lyx från företagets sida, snarare än en 

nödvändighet. Enligt Carroll (1991) har företag fullföljt sitt ansvarsområde när samtliga 

fyra ansvarsområden är uppfyllda.  

Såväl det legala som det ekonomiska ansvaret kan ses som grundläggande 

förutsättningar för att företag ska kunna verka i samhället. Carroll (1979) poängterar att 

både det legala och det ekonomiska är minst lika viktiga för att ett företag ska kunna 

fungera. Det är däremot nödvändigt att beakta att utan kapital finns ingen verksamhet 

att bedriva. Samtidigt får inte ett företag som befinner sig utanför regelmässiga gränser, 

tillåtelsen att bedriva verksamhet av staten. Utan ett legalt ansvar blir verksamheten 

kriminell och beslutsfattarna i det aktuella företaget riskerar sanktioner såsom böter 

eller i värsta fall fängelse. Uppnår ett företag inte det ekonomiska ansvaret är det inte 

lönsamt vilket försvårar för ett företag att upprätthålla ett av de mest grundläggande 

antagandena inom företagande, nämligen going concern, och riskerar att gå i konkurs. 

Det ekonomiska ansvaret kan rimligtvis illustrera att det finns villkor i företag om att 

det ska vara ekonomiskt försvarbart att använda resurser, såsom kapital, arbetskraft och 

arbetstid, till ansvar utöver de av legal eller ekonomisk karaktär.   

Det etiska ansvaret kan å ena sidan ses som mindre viktigt i förhållande till det legala 

och ekonomiska ansvaret, eftersom det inte är lagstadgat (Carroll, 1979; Carroll, 1991). 

Å andra sidan är det av största vikt att följa det etiska ansvaret eftersom det handlar om 

förväntningar allmänheten har, och företag som inte uppnår detta ansvar riskerar att inte 

bli socialt accepterade. Detta kan sedan leda till att företag får problem med 

lönsamheten då svårigheter kan uppkomma med att attrahera intressenter såsom kunder, 

personal, leverantörer och långivare. På så vis kan problem inom det etiska 

ansvarsområdet även påverka det ekonomiska.  

Företag kan även ta sitt samhällsansvar ytterligare en nivå i form av det filantropiska 

ansvaret. Detta är inget som förväntas av allmänheten, eftersom det inte betraktas 
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oetiskt om detta ansvarområde utesluts. Om företag väljer att ägna sig åt filantropiska 

aktiviteter, i form av välgörenhet, sponsring, donationer eller bidrag till utbildning, kan 

det indikera att det är ekonomiskt försvarbart och att det görs först när företag är 

lönsamma. Det hela tyder på att filantropi blir aktuellt när de tre övriga 

ansvarsområdena är uppfyllda fullt ut och företag vill ta samhällsansvaret till en 

ytterligare nivå. Carroll (1979; 1991) antyder att filantropiska åtgärder kan vara en lyx 

företag får utrymme för, efter att de tre områdena i pyramidens bottenskikt är uppnådda. 

I beaktande av att undersöka om CSR-aktiviteter är en nödvändighet eller en lyx, 

betraktar vi de lägre nivåerna innehållande ekonomiska, legala och etiska 

ansvarsområdena som en nödvändighet för företag att påverka lönsamhet. Den högre 

nivån som utgörs av det filantropiska ansvarsområdet ses istället som lyx, då det är 

högst troligt att företag först ägnar sig åt icke lagstadgat ansvarsområde när 

verksamheten är lönsam för att motivera övrigt ansvar gentemot samhället i stort.  

3.3 Teorier som förklarar CSR-aktiviteter som en nödvändighet 
I bemärkelsen att CSR-aktiviteter är en nödvändighet kan ett orsakssamband urskiljas 

genom att CSR-aktiviteter antas påverka lönsamhet i en positiv riktning. Därför 

innefattas nödvändigheten av de ekonomiska, legala och etiska ansvarsområdena som 

företag har som krav och förväntningar på sig från allmänheten att uppfylla, annars 

riskerar de att gå i konkurs, bryta mot lagar och regler eller inte bli socialt accepterade 

av allmänheten.  

3.3.1 Intressentteorin 

En av anledningarna som läggs fram till att vikten av CSR-aktiviteter ökat i företag, kan 

förklaras som krav från intressenter (Löhman & Steinholtz, 2003). Ett företag har inte 

enbart till uppgift att tillgodose sina aktieägare, utan även dess intressenter (Gray et al., 

1996; Holder-Webb et al., 2009; Reverte, 2009; Vormedal & Ruud, 2009). Relationen 

mellan företag och intressenter kan förklaras genom intressentteorin, där företag kan 

tillgodose sina intressenters behov genom att bidra med tillräcklig information. 

Intressentteorin utgår från att betrakta samhället som olika intressentgrupper, där vissa 

är starkare än andra och de kan ha olika uppfattning om hur ett företag ska organiseras 

och arbeta med CSR-aktiviteter. För att ett företag ska överleva, behövs stöd och 

godkännande av dess intressenter, såväl primära som sekundära. De primära 
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intressenterna är grupper ett företag inte klarar sig utan, såsom kunder, leverantörer, 

anställda och investerare. De sekundära är istället indirekt kopplade till ett företag men 

kan trots det väsentligt påverka ett företags framgång, exempelvis myndigheter och 

media (Deegan, 2002; Deegan & Unerman, 2011; Gray et al., 1996; Guthrie et al., 

2004; Holder-Webb et al., 2009; Reverte, 2009).  

Uppdelningen av primära respektive sekundära intressenter möjliggör för ett företag att 

rangordna sina intressenter utifrån hur mäktiga och inflytelserika de är. De som hamnar 

högst upp i rangordningen är ett företags primära intressenter (Deegan, 2002; Deegan & 

Unerman, 2011; Gray et al., 1996; Guthrie et al., 2004; Holder-Webb et al., 2009; 

Vormedal & Ruud, 2009). Rangordningen är viktig för att företag ska få kännedom om 

vilka intressenter som de ska fokusera på, då hänsyn inte kan tas till samtliga. Ju mer 

mäktig och inflytelserik en intressant är, desto mer kommer ett företag att anstränga sig 

för att etablera en bra kontakt. Fokus kommer således endast att riktas mot de 

intressenter som kan underlätta för företag att skapa lönsamhet (Burke & Logsdon, 

1996; Deegan & Unerman, 2011; Gray et al., 1996); Guthrie et al., 2004; Vormedal & 

Ruud, 2009).  

Många intressenter kan förvänta sig av företag att de ska ta ett ansvar för de sociala och 

miljömässiga konsekvenserna som deras verksamhet kan ha en inverkan på, och därför 

kräver de information om ett företags CSR-aktiviteter (Deegan et al., 2000; Holder-

Webb et al., 2009). Genom att företag bidrar med information om sina CSR-aktiviteter, 

kan det skapa nöjdare intressenter. Detta medför att företag lättare överlever på sikt, 

eftersom deras varor och tjänster kommer att efterfrågas i större utsträckning samt att 

det kan vara lättare att rekrytera och behålla komptent personal (Du et al., 2010; Inoue 

& Lee, 2011; Lee et al., 2013). Enligt Deegan (2002) accepterar intressentteorin att det 

finns olika intressenter med olika mycket makt som kan påverka ett företag olika. 

Intressenter har även en förmåga att vidta åtgärder för de företag som de betraktar som 

goda samhällsmedborgare och straffa de som inte är det. Detta kan förmedlas genom 

redovisning av ett företags CSR-aktiviteter (Du et al., 2010).          

3.3.2 Legitimitetsteorin 

Tidigare forskning inom CSR har ägnat mycket tid till att kartlägga motiven bakom 

CSR-aktiviteter och redovisning av dem (Branco & Rodrigues, 2006; Deegan et al., 
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2000; Guthrie et al, 2004; Holder-Webb et al., 2009; Reverte, 2009; Suchman, 1995). 

Legitimitetsteorin och det tillhörande begreppet socialt kontrakt har blivit en 

dominerande teori för att förklara orsaken till frivilligt offentliggörande av CSR-

aktiviteter (Deegan et al., 2000; Holder-Webb et al., 2009; Reverte, 2009). 

Legitimitetsteorin antar att företag ständigt strävar efter att säkerställa att de verkar 

inom ramen för de normer som finns i samhället. Detta leder till att företag frivilligt 

redovisar CSR-aktiviteter för att motsvara förväntningar allmänheten ställt på dem 

(Branco & Rodrigues, 2006; Deegan, 2002; Deegan et al., 2000; Guthrie et al., 2004; 

Holder-Webb et al., 2009; Reverte, 2009).  

Erhållande av legitimitet är beroende av en större grupp tillhörande ett samhälle, således 

är det gemensamma uppfattningar hos en social grupp i helhet som ger uttryck för vad 

som är legitimt (Deegan, 2002; Reverte, 2009; Suchman, 1995). Det kan även handla 

om åtgärder ett företag utför, för att reparera den offentliga uppfattningen intressenter 

har om verksamheten (Deegan et al., 2000; Holder-Webb et al., 2009). Allvarliga 

incidenter som blir allmänt kända, genom exempelvis omfattande mediebevakning, 

hotar sannolikt legitimiteten i ett specifikt företag eller andra företag inom samma 

bransch (Deegan et al., 2000). 

Detta resonemang har lett till att legitimitet vilar på ett koncept om att det finns ett 

socialt kontrakt, som ett företag måste rätta sig efter för att accepteras och få legitimitet 

(Deegan, 2002; Deegan et al., 2000; Guthrie et al., 2004; Holder-Webb et al., 2009; 

Reverte, 2009). Ett företag som överskrider det sociala kontraktet kan åskådliggöras 

genom att konsumenters efterfrågan reduceras, att utbudet för arbetskraft och kapital 

begränsas, att det införs ökade skatter och avgifter eller lagar som förhindrar aktioner 

som inte överensstämmer med allmänhetens förväntningar. Det sociala kontraktet och 

dess innehåll är svårdefinierat eftersom det ofta är en subjektiv fråga som därmed kan 

uppfattas olika hos företag (Deegan, 2002; Guthrie et al., 2004; Reverte, 2009). 

Legitimitet och efterlevnad av det sociala kontraktet är tätt sammanbundet. Om ett 

företag får indikationer på att verksamheten fungerat på ett sätt som strider mot 

allmänhetens förväntningar måste de vidta korrigerande åtgärder för att reparera 

legitimiteten (Deegan et al., 2000; Holder-Webb et al., 2009). 
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Legitimitet erhålls genom en referensgrupp (Deegan, 2002; Reverte, 2009; Suchman, 

1995), som kan identifieras som intressenter. De primära intressenterna, som kan antas 

ha mycket makt och inflytande, utgör rimligtvis en förutsättning för lönsamhet och är 

således dem ett företag främst redovisar CSR-aktiviteter för att erhålla legitimitet. I sin 

tur kan legitimitet leda till lönsamhet i ett aktuellt företag genom att CSR-aktiviteter och 

redovisning av dem kan generera viktiga resurser från kunder, personal och 

leverantörer. Legitimitet som erhålls genom CSR-aktiviteter kan öka försäljning av 

produkter, vilket kan öka resultatet. Samtidigt kan personal och leverantörer värdera ett 

legitimt företag högt och på så vis erhålls kritiska resurser, vilket kan ses som en 

drivkraft för lönsamhet.  

Intressenter ställer troligtvis inte krav på att företag tar ett filantropiskt ansvar, utan 

fokuserar snarare på vad som är nödvändigt för att bli socialt accepterade, däribland 

ekonomiskt, legalt och etiskt ansvar. Eftersom intressenterna bidrar till ett företags 

lönsamhet är det även troligt att företag anpassar sig efter dessa krav för att erhålla 

legitimitet. Ur detta resonemang fungerar CSR-aktiviteter som en nödvändighet som 

kan påverka lönsamheten. Således kan detta innebära att de filantropiska aktiviteterna 

först lämnas utrymme för när ett företag är lönsamt.       

Utifrån detta har följande hypotes formulerats: 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan nivån i CSR-pyramiden och 

lönsamhet. 

3.3.3 Institutionell teori 
Institutionell teori kan användas för att skapa förståelse kring hur organisationer 

hanterar förändrade samhälliga förväntningar, och kan fungera som ett komplement till 

intressent- och legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2011). Teorin möjliggör en 

sammankoppling mellan ett företags redovisning, deras legitimitetssökande och 

samhälliga normer (Deegan & Unerman, 2011; Dillard et al., 2004). Enligt den 

institutionella teorin vill företag förändra sin organisation och verksamhet genom 

institutionaliserade processer för att utveckla beteenden som överensstämmer med 

allmänhetens förväntningar. Detta för att förväntningarna ska återspeglas i en 

organisations rutiner och egenskaper, så att organisationer har ett beteende som 

betraktas som normalt enligt specifika mäktiga grupper i samhället. Detta normala 



 
 

27 
 

beteende kan vara nödvändigt för organisationer att erhålla legitimitet (Deegan, 2002; 

Deegan & Unerman, 2011; Dillard et al., 2004). Deegan och Unerman (2011) 

poängterar att det kan vara svårt att erhålla legitimitet för de företag som avviker från 

det som uppfattas som norm. Vidare framhålls det att den institutionella teorin tenderar 

att bidra till homogenitet, då organisationer genom institutionellt tryck allt mer börjar 

likna varandra (Deegan, 2002; Deegan & Unerman, 2011; DiMaggio & Powell, 1983; 

Holder-Webb et al., 2009). 

Homogeniteten kan förklaras med isomorfism, vilket innebär konvergens mellan 

organisationer i deras sökande efter legitimitet (Dillard et al., 2004; DiMaggio & 

Powell, 1983; Holder-Webb et al., 2009; Zattoni & Cuomo, 2008). Isomorfismen kan 

antingen vara tvingande, mimetisk eller normativ (Dillard et al., 2004; Holder-Webb et 

al., 2009). 

Den tvingande isomorfismen grundas i att företag känner formella och informella 

påtryckningar från aktörer de är beroende av, i att anpassa sig efter vissa regler och 

normer, för att på så vis erhålla legitimitet (Deegan & Unerman, 2011; Dillard et al., 

2004). Formella påtryckningar kan innebära att lagar och regler införs som 

organisationer måste tillämpa, medan de informella påtryckningarna istället kan komma 

från aktörer i samhället. Samhälliga aktörer kan bl.a. kräva organisationer att aktivt 

arbeta och redovisa sina CSR-aktiviteter (DiMaggio & Powell, 1983).    

Däremot när företag försöker härma andra organisationer de framhåller som legitima, 

kallas det för mimetisk isomorfism (Deegan & Unerman, 2011; Dillard et al., 2004), 

vilken vanligtvis grundas i osäkerhet inom organisationen (Dillard et al., 2004). Den 

sista varianten av isomorfism är normativ, vilken tar sin utgångspunkt i att normer för 

hur något bör vara, sprids genom olika professioner (Deegan & Unerman, 2011). 

Holder-Webb et al. (2009) framhåller att såväl den normativa som den mimetiska 

isomorfismen kan innebära vissa konsekvenser för redovisningen och aktiviteter 

hänförda till CSR. Vad gäller den normativa isomorfismen finns det en risk att en 

företagsledning använder sig av CSR-aktiviteter för att erhålla marknadsandelar eller ett 

högre aktievärde. Samtidigt kan den mimetiska isomorfismen leda till att en 

företagsledning skapar ett intresse för CSR-aktiviteter för att det uppfattas som ett 
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konkurrenskraftigt krav, oavsett om det görs för etiska principer eller för att generera 

högre vinst (Holder-Webb et al., 2009).  

Företag kan ha uppfattningen om att avsaknad av CSR-aktiviteter i verksamheten inte är 

ett alternativ. Det kan istället ses som ett centralt inslag i varje företags arbete för att 

inte riskera att förlora legitimitet och i sin tur kunder och leverantörer samt möjligheter 

till att rekrytera och behålla personal. Detta kan leda till att företag ägnar sig åt CSR-

aktiviteter för att inte avvika från mängden och konkurreras ut. Troligtvis är detta som 

mest märkbart i företag inom samma bransch där företag inte vill riskera att förlora 

marknadsandelar på grund av att de inte överensstämmer med de normer som finns 

inom en specifik bransch. Med detta i åtanke kan CSR-aktiviteter i företag inom samma 

bransch likna varandra på grund av en tro att det är nödvändigt för att driva respektive 

företags lönsamhet.  

Med utgångspunkt i den institutionella teorin ägnar sig företag troligtvis åt liknande 

CSR-aktiviteter som andra företag inom samma bransch. Detta gör rimligtvis det svårt 

att särskilja CSR-aktiviteter som en nödvändighet eller en lyx, utan alla aktiviteter kan 

anses vara nödvändiga om konkurrerande företag inom samma bransch använder dem. 

Även de filantropiska, som vi tidigare enbart identifierat som lyx. Det hela tyder på att 

företag inte vill avvika från mängden och gå emot vad som uppfattas som normalt inom 

CSR, för att på så vis undvika negativa konsekvenser i deras fortsatta verksamhet. Om 

ett företag inte kan tänka sig sluta arbeta och redovisa CSR-aktiviteter när kapital och 

resurser är begränsade, kan det tyda på att CSR inte är en lyx.  

Utifrån detta har följande hypotes formulerats: 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan företag i samma bransch och nivån i CSR-

pyramiden. 

3.4 Teori som förklarar CSR-aktiviteter som en lyx 
CSR-aktiviteter som lyx, kännetecknas av att de inte driver företags lönsamhet framåt, 

utan snarare förutsätter att lönsamhet är ett faktum i aktuellt företag. Dessa kan 

identifieras som filantropiska CSR-aktiviteter och ställs inte som krav från allmänheten. 

Orsakssambandet som föranleder att CSR-aktiviteter används som en lyx är att ett 

aktuellt företag är lönsamt och har kapital som kan investeras i filantropiska aktiviteter, 
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vilket således är det omvända från nödvändighet. Friedman (1970) och Agatiello (2008) 

förespråkar att företag endast har till uppgift att maximera aktieägarnas avkastning. 

Därför kan filantropiska aktiviteter enligt detta synsätt betraktas som slöseri med ett 

företags förmögenhet.   

3.4.1 Agentteori 

Ett av de mest grundläggande antaganden i agentteori är att enskilda individer 

maximerar egen förväntad nytta, och tar såväl resurser som innovation i beaktande vid 

strävan efter fördelar. Ett ytterligare utmärkande drag av agentteorin är att 

ägarförhållandet i ett företag är mellan två parter. Varav den ena är en så kallad agent 

och har som uppgift att agera för den andra partens räkning, vilken går under 

benämningen principal (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976; 

Schroeder et al., 2005; Wiese & Toporowski, 2013). Ett förhållande av denna karaktär 

existerar vanligtvis mellan aktieägare och företagsledning, då ägarna kan sakna 

kompetens, erfarenhet eller intresse för att styra ett företag på egen hand (Fama, 1980; 

Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Därför anställs en företagsledare med 

uppgiften att representera aktieägarnas intressen och ska fatta beslut som stödjer dessa 

på bästa sätt (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976).  

Däremot kan det vara svårt att kontrollera företagsledarens agerande och beslutsfattande 

till fullo, vilket leder till en ständig risk att företagsledarens individuella välstånd väger 

över aktieägarnas. Det största problemet i agentteorin är således att försäkra att agenten 

gör det som denne anlitats för. Aktieägare lägger därmed resurser på att övervaka en 

företagslednings arbete, vilket till viss del sköts genom redovisning (Fama, 1980; Fama 

& Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976; Schroeder et al., 2005). 

Informationsasymmetri och agentkostnader, samt tryck från kapitalmarknaden, är 

viktiga faktorer som bestämmer valet av ett företags redovisningsstrategi. Börsnoterade 

företag tenderar att redovisa mer information om CSR-aktiviteter på grund av högre 

tryck från marknaden (Adrem, 1999). 

Ett sätt att lindra agentteorins problematik är bland annat välutformade 

bolagsstyrningssystem som anpassar företagsledningens intressen till aktieägarnas. 

Agentteorin antyder även att effektiv bolagsstyrning kan förbättra det ekonomiska 

resultatet och idag talar flertalet av dessa system för att företag ska ta deras intressenter i 
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stort beaktande (Gray et al., 1996; Holder-Webb et al., 2009; Jo & Harjoto, 2012; 

Reverte, 2009). Effektiva bolagssystem kan även förhindra att företag överinvesterar i 

CSR-aktiviteter. Synsättet som speglar att överinvesteringar i CSR inte maximerar ett 

företags värde har sin grund i agentteorin. Därmed ses CSR-aktiviteter som ett slöseri 

med resurser och kan även leda till att värde försvinner från ett företag (Barnea & 

Rubin, 2010; Friedman, 1970; Jo & Harjoto, 2012).  

Agentteorin föreslår att agentkostnader ökar i samband med en högre andel främmande 

kapital (Adrem, 1999; Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976), och tidigare 

forskning har visat att ett företags CSR-redovisning blir mer omfattande under dessa 

förhållanden (Reverte, 2009). Agentteorin kan således spåras till andel skulder, då 

agentkostnader ökar med andelen främmande kapital. I denna kapitalstruktur får 

långivare incitament att övervaka aktuellt företag, för att försäkra sig om att det 

främmande kapitalet förvaltas på bästa sätt och att det finns möjlighet att betala ränta 

som kapitalet medför (Adrem, 1999; Jensen & Meckling, 1976; Reverte, 2009). 

Samtidigt ökar agentkostnader i form av överinvesteringar när andelen internt kapital, 

som identifieras som eget kapital, är hög. Med andra ord kan överinvesteringar komma 

att öka när soliditeten i ett företag är hög. Det finns då en övervägande risk att en 

företagsledning gör investeringar som inte är det mest optimala för aktieägare och att 

dessa investeringar har ett negativt nuvärde (Jensen, 1986).   

Företag med låg soliditet, har istället en hög skuldsättningsgrad, vilken företag kan 

använda i försök att åstadkomma en hävstångseffekt. Detta genom att räntekostnaderna 

understiger avkastningen på totalt kapital, vilket kan resultera i en högre avkastning som 

i sin tur kan användas för utdelning till aktieägare. Hävstångseffekten infinner sig alltså 

enbart om räntorna är relativt låga gentemot avkastning på totalt kapital (Andrén et al., 

2003). Det hela tyder på att hävstångseffekten används för att skapa högre avkastning 

för aktieägarna och att företag med en högre skuldsättningsgrad troligtvis inte använder 

det främmande kapitalet för att investera i CSR-aktiviteter, som framförallt 

kännetecknas av det filantropiska slaget. Detta i sin tur kan tyda på att företag med hög 

skuldsättningsgrad befinner sig på en lägre nivå i CSR-pyramiden, då deras fokus 

rimligtvis riktas mot att generera högre utdelningsmöjligheter till aktieägare. På så vis 

kan det rimligtvis inte finnas utrymme för företag att hålla en högre nivå än det etiska 

ansvarsområdet inom CSR då skuldsättningsgraden inte ger utrymme för filantropiska 
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aktiviteter. På motsvarande sätt kan en låg skuldsättningsgrad, med andra ord hög 

soliditet, ge ett högre engagemang i just dessa CSR-aktiviteter. Detta eftersom en hög 

soliditet gör att det totala kapitalet till större del består av eget och inte främmande 

kapital. Det innebär sannolikt att krav långivare har att företag uppfyller villkor som det 

främmande kapitalet medför, förekommer i mindre utsträckning i företag med hög 

soliditet i förhållande till dem med låg. Detta leder i sin tur till att en hög soliditet kan 

betraktas som en positiv inverkan på frivilliga aktiviteter såsom CSR och framförallt de 

filantropiska, då det troligtvis ger större utrymme för denna form av aktiviteter. Ett 

liknande resonemang går att utläsa från Jensen (1986) där överinvesteringar är vanligare 

i företag med högre andel eget kapital och därmed högre soliditet. I denna bemärkelse 

kan hög soliditet vara en indikator på att CSR-aktiviteter är en lyx företag ägnar sig åt 

när det är ekonomiskt försvarbart.  

Utifrån detta har följande hypotes formulerats: 

Hypotes 3a: Det finns ett positivt samband mellan soliditet och nivån i CSR-pyramiden. 

För att en investering överhuvudtaget ska vara möjlig är det rimligt att det krävs likvida 

medel och kan på så sätt vara avgörande för investeringar i CSR-aktiviteter. Från 

resonemanget om soliditet, är det rimligt att en låg soliditet leder till större utbetalningar 

för räntor och amorteringar. På så sätt har företag med en hög soliditet möjlighet att 

med de likvida medel de inte använder till ränteutbetalningar investera i CSR-

aktiviteter. Jensen (1986) observerade som bekant att det finns en risk att ett företag gör 

överinvesteringar vid stor andel eget kapital. Denna risk kan rimligtvis även infinna sig 

när tillgången på likvida medel är god och således att kassaflödet är högt. Här 

åskådliggörs ett annat uttryck för ett företags lönsamhet än det som beskrevs under 

teorier som kan förklara CSR-aktiviteter som en nödvändighet. Ett företags kassaflöde 

är direkt tillgängligt och kan ses som ett uttryck för hur mycket ett företag har möjlighet 

att spendera på CSR-aktiviteter. På grund av detta, kan kassaflöde vara ett uttryck för 

CSR-aktiviteter som en lyx. Detta visar att filantropiska CSR-aktiviteter inte kan ses 

som en nödvändighet utan snarare en lyx företag kan anamma när kassaflödet är högt.   
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Utifrån detta har följande hypotes formulerats: 

Hypotes 3b: Det finns ett positivt samband mellan kassaflöde och nivån i CSR-

pyramiden. 

Överinvesteringar av CSR åskådliggör ett annat agentproblem, frånsett det mellan 

företagsledning och aktieägare, nämligen det mellan olika aktieägare. Insiders är 

aktieägare med stort engagemang och anslutning till ett företag som kan överinvestera i 

CSR-aktiviteter för att få privata fördelar, såsom ett rykte som goda 

samhällsmedborgare (Barnea & Rubin, 2010; Jo & Harjoto, 2012). Dessa aktieägare är 

investerare vars rykte eller identitet är relaterat till det aktuella företaget, medan de som 

inte räknas som insiders har en relation till aktuellt företag som inte sträcker sig längre 

än dess inverkan på aktieportföljen. Dessa aktieägare har dessutom en liten möjlighet att 

påverka beslutsprocessen (Barnea & Rubin, 2010). Insiders kan enligt Barnea och 

Rubin (2010) identifieras som företagsledare och styrelseledamöter, som kan dra nytta 

av att förknippas med ett företag med gott arbete i CSR.  

CSR-aktiviteter kan således vara ett strategiskt val för att minska sannolikheten att den 

sittande företagsledningen blir ersatt, då de kan få stöd bland intressenter med sitt 

engagemang i CSR (Cespa & Cestone, 2007; Harjoto & Jo, 2011). Detta beteende 

tenderar att öka när insiders blir övermodiga och inte har en utpräglad övervakning eller 

hot av uppköp. Utan konflikt mellan aktieägare och intressenter skulle bolagsstyrningen 

påverka ekonomiska resultat positivt, och i ett sådant scenario skulle CSR-aktiviteter 

kunna vara en konfliktlösare (Calton & Payne, 2003; Jensen, 2001; Jo & Harjoto, 2012; 

Scherer et al., 2006). En reducering i denna typ av intressekonflikter minskar 

följaktligen agentproblem som kan leda till högre ekonomiska resultat (Harjoto & Jo, 

2011).  

Insiders syn på CSR-aktiviteter kan påverkas av respektive aktieägares storlek på 

ägarandelen. Insiders kan få incitament att främja aktiviteter som inte direkt påverkar 

företagsvärdet, samtidigt som en stor ägarandel kan minska viljan av detta. Eftersom de 

då bär en större del av kostnaderna för aktiviteterna. Om utgifter för CSR minskar 

företagsvärdet kan det förväntas mer insatser för att övervaka företagsledning och en 

reducering av aktiviteterna kopplade till CSR (Barnea & Rubin, 2010). 
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CSR-aktiviteter kan fungera som ett sätt att lösa konflikter mellan olika intressenter. En 

reducering i denna typ av intressekonflikter gör att agentproblem i sin tur minskar som 

kan leda till högre ekonomiska resultat. Det finns forskning som tyder på att företag 

överinvesterar i CSR-aktiviteter, vilket är vanligast bland företag där ledning har högt 

inflytande (Calton & Payne, 2003; Harjoto & Jo, 2011; Jensen, 2001; Jo & Harjoto, 

2012; Scherer et al., 2006). 

Insiders som överinvesterar gör det för att förknippas med ett företag med gott rykte 

inom CSR-aktiviteter, och således av opportunistiska skäl. Det görs inte från krav av 

någon annan, vilket kan identifieras som filantropiska ansvarsområden, utan för att själv 

nå fördelar då insiders är anslutna i företaget. Detta ger indikationer på att insiders 

driver upp nivån i CSR-pyramiden. En hög grad av insiderägande leder till att de 

förhållandevis har en stor inverkan i beslutsprocessen och kan på så vis påverka 

engagemang i CSR-aktiviteter. Av de fyra ansvarsområdena är det enbart det 

filantropiska ansvarsområdet som är av högst frivillig karaktär, och utgör den högsta 

nivån i CSR-pyramiden. Investering i filantropiska CSR-aktiviteter kan därmed ses som 

en överinvestering, och något företag gör när de frivilligt kan lägga kapital på det och i 

denna bemärkelse kan CSR-aktiviteter hänförda till filantropi, ses som en lyx, insiders 

unnar sig av individuella skäl när företaget är lönsamt.   

Utifrån detta har följande hypotes formulerats: 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan insiderägande och nivån i CSR-

pyramiden.  
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3.5 Sammanfattning av hypoteser  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Sammanfattning av hypoteser.  

CSR som Nödvändighet 

Hypotes 1: Det finns ett positivt 

samband mellan nivån i CSR-

pyramiden och lönsamhet.  

Hypotes 2: Det finns ett 

samband mellan företag i 

samma bransch och nivån i 

CSR-pyramiden.  

 
 

 

CSR som Lyxprodukt 

Hypotes 3a: Det finns ett 

positivt samband mellan 

soliditet och nivån i CSR-

pyramiden. 

Hypotes 3b: Det finns ett 

positivt samband mellan 

kassaflöde och nivån i CSR-

pyramiden. 

Hypotes 4: Det finns ett positivt 

samband mellan insiderägande 

och nivån i CSR-pyramiden.  
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4 Empirisk metod 

öljande kapitel beskriver inledningsvis studiens undersökningsmetod och 

undersökningsdesign, vilken tar sin utgångspunkt i ett kvantitativt 

angreppssätt genom årsredovisningar. Därefter presenteras populationen 

varigenom ett urval har tagits fram. Kapitlet fortsätter sedan med att beskriva 

innehållsanalys och operationalisering samt ge en förklaring över studiens använda 

variabler samt kodning av dessa. Avslutningsvis presenteras bortfallsanalys och 

databearbetning.     

 

4.1 Undersökningsmetod 

Studiens syfte är att ge en förklaring till om CSR-aktiviteter kan urskiljas som en 

nödvändighet eller en lyx, genom att studera nivån i CSR-pyramiden. Utifrån en 

teoretisk referensram, baserad på teorier och litteratur som kan kopplas till nämnda 

syfte, utformades hypoteser med avsikten att söka efter samband. Test av samband 

handlade exempelvis om att undersöka om specifika CSR-aktiviteter, såsom 

välgörenhet, donationer och sponsring kunde påverkas av ett företags lönsamhet, vilket i 

sin tur kunde leda fram till tolkningen av att CSR-aktiviteter är en lyx. På motsvarande 

sätt om sambandet visade sig vara att CSR-aktiviteter påverkar lönsamheten, kunde 

dessa aktiviteter tolkas som en nödvändighet för ett företag att påverka lönsamhet.  

Det finns flera sätt att få svar på frågeställningar, det viktiga är att välja den teknik som 

lämpar sig bäst för ett specifikt ändamål, med beaktande av såväl tid som övriga 

förutsättningar (Patel & Davidsson, 2011). Två ytterligheter inom 

undersökningsmetoder är kvantitativ och kvalitativ. Där den kvantitativa metoden 

bearbetar insamlande av information genom numerisk data, där det antas ett 

positivistiskt och objektivt synsätt. Medan kvalitativ metod betonar tolkning av ord i ett 

specifikt sammanhang framför kvantifiering, vilket gör metoden mer subjektiv (Bryman 

& Bell, 2005). Eftersom studien ämnade förklara samband för att kunna skapa generella 

slutsatser, var en kvantitativ datainsamlingsmetod lämplig, vilket ledde till att antalet 

observationer studien baserades var betydligt fler än om en kvalitativ metod hade 

använts. Däremot var det oundkomligt att inte beröra en kvalitativ undersökningsmetod. 

F 
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Den kvalitativa delen trädde fram när indikatorer för CSR-aktiviteter togs fram. Detta 

arbetsmoment var till stor del subjektivt influerat, medan själva analysen av data skedde 

på ett kvantitativt objektivt tillvägagångssätt. 

En kvantitativ metod innebär dock inte att information i form av ord inte kan omvandlas 

till numerisk data. I denna studie skedde detta genom att ord kodades till siffror i en 

skala, där varje siffra kännetecknade ett specifikt ord eller fras. Siffrorna blev således 

symboler för ord (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002). Kvantitativ metod förutsätter 

en strukturerad insamling, som är bestämd på förhand, vilket gör metoden relativt sluten 

(Bryman & Bell, 2005). Denna metod blev på så vis mer lämplig och hanterbar när flera 

observationer skulle undersökas. Om en kvalitativ metod helt och hållet istället hade 

använts, skulle undersökningen fått begränsas till ett mindre antal observationer och 

resultaten skulle inte spegla en förklaring till om CSR-aktiviteter är en nödvändighet 

eller en lyx, utan snarare en förståelse för ett beteende i ett fåtal givna situationer (Patel 

& Davidsson, 2003). En kvantitativ metod möjliggör för att dra generaliserande 

slutsatser i förhållande till hela populationen, vilket kan ses som den största fördelen 

med denna form av undersökningsmetod (Jacobsen, 2002). 

4.2 Undersökningsdesign 
Grunden för insamling och analys av data utgörs av undersökningsdesignen, vilken 

även reflekterar forskningsansatsen. Vid val av undersökningsdesign finns ett flertal 

alternativ att välja emellan (Bryman & Bell, 2005).  Studiens syfte är att ge en 

förklaring till om CSR-aktiviteter kan urskiljas som en nödvändighet eller en lyx, 

genom att studera nivån i CSR-pyramiden. Detta uppnåddes genom att hypoteser 

utformades för att hitta samband, med målet att det skulle generera kausala samband 

mellan olika variabler och möjliggjorde för generalisering. För att kunna kartlägga 

studiens båda samband i att studera om ett företags CSR-aktiviteter påverkar 

lönsamheten, eller om lönsamheten påverkar ett företags CSR-aktiviteter, har en 

longitudinell design tillämpats, eftersom den sträcker sig över en tidsperiod. Data 

samlades på så vis in under flera tillfällen och gav utrymme för att datainsamlingen 

kunde ske från flera olika fall, samt underlättade för kausala slutsatser (Bryman & Bell, 

2005). För att kunna uttala sig om CSR-aktiviteter kan betraktas som en nödvändighet 

alternativt en lyx för ett företag, var det viktigt att undersöka hur företags lönsamhet 
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varierar över tid, för att på så vis kunna urskilja några samband. Detta eftersom vi 

förutsatte att CSR-aktiviteter som en nödvändighet baserades på att det påverkade ett 

företags lönsamhet, medan CSR-aktiviteter som en lyx förutsatte att företag i grunden 

var lönsamma för att skapa utrymme för filantropiska aktiviteter.          

Den främsta nackdelen med tillämpande av longitudinell design är dess breda bortfall. 

Vid stora bortfall av de företag som studeras, finns risk att det inte längre är en 

representativ grupp som det går att uttala sig om för en hel population (Bryman & Bell, 

2005). Även i denna studie fanns det risk för bortfall, då de studerade företagen hade 

olika förutsättningar, eftersom de bland annat verkade inom olika branscher. En annan 

nackdel med den longitudinella designen är att riktlinjerna för vilken tidsperiod som ska 

ligga till grund för en studie är få (Bryman & Bell, 2005). 

Utifrån ovanstående val av undersökningsdesign, har studien inte tagit hänsyn till de 

resterande fyra alternativa undersökningsmetoderna som består av 

surveyundersöknings-, fallstudie-, experimentell- och jämförande design (Bryman & 

Bell, 2005). Om en surveyundersökning skulle tillämpats hade risken varit stor att 

svarskvalitén från enkäter och intervjuer blir svag, då individer har en tendens att 

förvränga information när en längre tidsperiod studeras (Bryman & Bell, 2005). 

Fallstudier var inte att föredra i vår studie eftersom designen gör det svårt att uttala sig 

om en hel population, då denna studie ville generalisera slutsatser. Studien grundade sig 

inte heller på experimentell design, vilken innebär experimentering av olika variabler. 

Detta eftersom det skulle varit krävande och svårt att manipulera de oberoende 

variablerna för att sedan undersöka dess effekter på den beroende. Jämförande design är 

den sista, och utgår från att jämföra olika populationer genom att använda minst två 

kontrasterande populationer (Bryman & Bell, 2005). Undersökningen syftade inte till att 

undersöka flera populationer, utan en specifik som bestod av svenska företag. Den 

longitudinella designens fördelar betraktades överväga dess nackdelar och var mer 

anpassningsbar till studiens ändamål än de övriga alternativen.    

4.3 Korrelation mellan CSR-aktiviteter och redovisning 
För att studiens syfte skulle uppnås var det av största vikt att använda sig av en 

longitudinell design, som förutsatte att ett företags CSR-aktiviteter studerades under en 

tidsperiod för att kunna observera förändringar. Som framgick av tidigare avsnitt är ett 
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tillvägagångssätt som innefattar intervju eller enkät svårbemästrat i denna studie, 

eftersom historiska frågor om ett företags CSR-aktiviteter troligtvis är svåra att besvara 

för respondenter. En årsredovisning har för avsikt att beskriva vad som hänt i ett företag 

under ett verksamhetsår och beskriver således historiska händelser (Guthrie et al., 2004; 

Haniffa & Cooke, 2005; Hooks et al., 2002; O´Donovan, 2002). Därför lämpade sig 

årsredovisningar bra som material för studien.  

Årsredovisningar ses som ett trovärdigt kommunikationsverktyg som merparten av 

företag enligt lag måste upprätthålla, varför det ansågs tillförlitligt att studien baserades 

på den formen av informationskälla. En annan fördel som talade för användningen av 

dem, var dess lättillgänglighet (Guthrie et al., 2004; Haniffa & Cooke, 2005; Hooks et 

al., 2002; O´Donovan, 2002).  

Studien baserades således på att företags CSR-aktiviteter kunde urskiljas genom 

årsredovisningar. O´Donovan (2002) framhåller att det finns en risk i att företag kan 

redovisa det som de själva vill om sina CSR-aktiviteter då de är av frivillig karaktär. 

Däremot ställs rimligtvis höga krav från intressenter som efterfrågar CSR-aktiviteter 

och redovisning av dem, att informationen är sanningsenlig och transparent. I synnerhet 

i stora företag, som enligt Arvidsson (2010), Esrock och Leichty (1998) samt Reverte 

(2009) har ett generellt högt tryck från allmänheten att offentliggöra sina CSR-

aktiviteter. Detta i förhållande till mindre företag som har färre intressenter och är 

mindre synbara för den stora allmänheten. Detta kan indikera att stora företag inte vågar 

gå emot dessa krav och därför är de troligtvis måna med att återge en korrekt bild. På så 

vis kan det antas finnas en hög korrelation mellan CSR-aktiviteter och redovisning av 

dem i stora, synbara företag. Förutom att större företag tycks vara mer synbara för 

allmänheten, har tidigare studier inom CSR antagit att det finns en överensstämmelse 

mellan CSR-aktiviteter och redovisning av dem (Boesso & Kumar, 2007; Esrock och 

Leichty, 1998; Guthrie et al. 2004; Haniffa & Cooke 2005). I och med det, kunde även 

denna studie anta att det förekom korrelation mellan dem. 

4.4 Urval 
Studien har som bekant syfte att ge en förklaring till om CSR-aktiviteter är en 

nödvändighet eller en lyx, genom att studera nivån i CSR-pyramiden. För att kunna ge 

svar på detta, var det lämpligt att observationer sträckte sig över en tidsperiod för att 
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åstadkomma en tidsförskjutning, och på så vis enklare urskilja hur CSR-aktiviteter 

påverkas respektive påverkar lönsamheten. Studien utgick därför från årsredovisningar 

som sträckte sig över fem år, närmare bestämt åren 2007-2011. Detta eftersom de var 

närmast i tiden, med beaktande av tillgängliga årsredovisningar. Utgångspunkten var att 

CSR-aktiviteter påverkade lönsamheten efterföljande år, respektive att lönsamheten från 

ett år påverkade CSR-aktiviteter efterföljande år. Studien identifierade på så vis två 

orsakssamband som antingen kopplades till CSR-aktiviteter som en nödvändighet eller 

som en lyx.  

Urvalet i studien bestod av svenska företag. Börsnoterade företag är enligt 

Årsredovisningslagen 1 kap 1§ (SFS 1995:1554) och Bokföringslagen 6 kap. 1§ (SFS 

1999:1078) skyldiga att avge en årsredovisning. Således var det rimligt att 

informationen om dessa företags finansiella resultat, där lönsamheten utläses ifrån, var 

lättillgängligt för allmänheten. Börsnoterade företag kan även antas vara mer synliga 

och på så vis uppleva ett större institutionellt tryck att handhålla information som är 

transparent och öppen om deras CSR-aktiviteter (Deegan, 2002; Deegan & Unerman, 

2011; Dillard et al., 2004). I dessa företag var det därför sannolikt att CSR-aktiviteter 

återges på ett sådant sätt som motsvarar verkligheten, vilket gör att de var lämpliga för 

att tillförskaffa nödvändig information. Resonemanget leddes fram till att studien 

riktades mot företag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Stockholm. Här delas företag 

upp på Large-, Mid- och Small Cap, där skillnaden är hur stort marknadsvärdet är och 

avgör för vart respektive företag tillhör. Listan över Large Cap består av storföretag 

med marknadsvärde över en miljard euro. Företag som tillhör Mid Cap är värda mellan 

150 miljoner euro och en miljard euro, och listan över Small Cap omfattas av företag 

med marknadsvärde under 150 miljoner (nordnetdirekt.se, 2013). Då studien innefattade 

börsnoterade företag på Stockholmbörsen, underlättade det åtkomsten av 

årsredovisningar. 

Studien baserades på att CSR-aktiviteter studerades genom årsredovisningar, vilket 

förutsatte en korrelation dem emellan. Denna korrelation antogs vara som starkast i 

börsnoterade företag som enligt lag avger årsredovisning. Korrelationen har även 

antagits av tidigare forskning inom CSR (Boesso & Kumar, 2007; Esrock och Leichty, 

1998; Guthrie et al. 2004; Haniffa & Cooke 2005). Vidare har tidigare forskning påvisat 

att större företag har fler intressenter och engagerar sig mer i CSR-aktiviteter än mindre 
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företag (Branco & Rodrigues, 2006; Deegan & Rankin, 1996; Esrock & Leichty, 1998; 

Haniffa & Cooke, 2005; Inoue & Lee, 2011). Det poängteras även att företag som har 

hög synbarhet gentemot allmänheten har ett högt tryck att på ett transparent sätt 

offentliggöra sina CSR-aktiviteter (Arvidsson, 2010; Esrock & Leichty, 1998; Reverte, 

2009). Företag som motsvarade kännetecknet att vara börsnoterade och synbara av en 

stor allmänhet, antogs vara de på Large Cap vilket medförde att urvalet begränsades till 

företag tillhörande den listan. Därför kunde vi anta att företag på Large Cap utgjorde ett 

väl representativt urval för att undersöka om CSR-aktiviteter var en nödvändighet eller 

en lyx.  

Studien undersökte företag under en femårsperiod, eftersom det möjliggjorde för fyra 

olika observationstillfällen per företag. Orsakssambandet om att CSR-aktiviteter av 

nödvändighet leder till lönsamhet observerades först år 2, som undersökte om CSR-

aktiviteter år 1 ledde till högre lönsamhet år 2. Andra observationstillfället skedde år 3, 

för att se om CSR-aktiviteter år 2 påverkade lönsamheten år 3. Därefter skedde 

ytterligare två observationstillfällen år 4 och 5 på liknande sätt som de tidigare. Detta 

kan illustreras enligt följande: 

CSR-aktiviteterto  Lönsamhett1 + CSR-aktivitetert1  Lönsamhett2 + CSR-aktivitetert2  

Lönsamhett3 + CSR-aktivitetert3  Lönsamhett4 

Motsvarande orsakssamband som undersökte om CSR-aktiviteter kunde betraktas som 

en lyx, antog istället att lönsamhet var en förutsättning för CSR-aktiviteter. Det första 

observationstillfället även för detta orsakssamband skedde år 2, men skillnaden i detta 

fall var att det undersöktes om ett företags lönsamhet år 1 ledde till CSR-aktiviteter år 2 

som kunde kännetecknas som en lyx. De resterande observationstillfällena skedde under 

år 3, 4 och 5, närmare bestämt:  

Lönsamhett0  CSR-aktivitetert1 + Lönsamhett1  CSR-aktivitetert2+ Lönsamhett2  CSR-

aktivitetert3+ Lönsamhett3  CSR-aktivitetert4  

Varje företag i urvalet bidrog till fem årsredovisningar och fyra observationstillfällen 

per orsakssamband. Eftersom studien ämnade analysera tidsförskjutningen har inte varje 

enskilt år analyserats, utan mätning skedde för den valda tidsperioden.  

Studien inriktades på stora svenska företag, vilka fanns representerade på Large Cap. 

Totalt finns 60 företag på listan (Dagens Industri, 2013), varav studiens urval bestod av 
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28 företag. Studiens urval var ett slumpmässigt stickprov från hela populationen. Det är 

nödvändigt att stickprovet skapar en mindre version av hela populationen för att det ska 

vara representativt och kunna generaliseras, då det p.g.a. tidsbrist inte är möjligt att 

undersöka hela populationen (Patel & Davidsson, 2011). Eftersom hypotes 2 förutsatte 

att urvalet innehöll olika branscher för att kunna urskilja isomorfism mellan företag, 

valdes urvalet utifrån tillverkande och tjänsteproducerande företag som fanns på Large 

Cap. Denna uppdelning grundades i tidigare forskning inom CSR, där företag inom 

branscher för industri och råvaror ägnar sig i större utsträckning åt miljömässiga CSR-

aktiviteter (Branco & Rodrigues, 2006; Deegan & Rankin, 1996; Esrock & Leichty, 

1998; Guthrie et al., 2004; Haniffa & Cooke, 2005). På Large Cap är företag uppdelade 

i nio sektorer nämligen: industri, olja och gas, hälsovård, finans, konsumentvaror, 

konsumenttjänster, teknik, material samt telekom (Dagens Industri, 2013). De sektorer 

som i denna studie kännetecknades som tillverkande företag var industri, olja och gas, 

hälsovård, konsumentvaror samt material. Detta medförde att finans, konsumenttjänster, 

teknik och telekom indelades under tjänsteproducerade företag. 

För att uppnå ett representativt urval, skulle en lika stor andel företag i respektive 

bransch valts ut som det finns totalt i populationen (Bryman & Bell, 2005; Patel & 

Davidsson, 2011). Däremot förutsatte hypotes 2 att olika företag inom samma bransch 

kunde jämföras, vilket åstadkoms genom att det fanns ett antal företag representerade 

från respektive bransch. För att kunna göra en bra jämförande analys och på så vis testa 

hypotesen, har det, i största möjliga mån, slumpmässigt på proportionell tilldelning valts 

lika många företag från varje bransch. Detta medförde att urvalet snarare blev 

representativt för tillverkande och tjänsteproducerande företag på Large Cap än för 

samtliga. Det slumpmässiga urvalet gjordes med hjälp av slumpgenerator i Excel. 

Alternativet hade varit att dra ett slumpmässigt urval från de 60 företag som fanns på 

Large Cap, utan att ta hänsyn till vilken bransch de tillhörde. När urvalet tog bransch i 

beaktande blev det ett stratifierat och säkerställer att de båda branscher fanns 

representerade (Bryman & Bell, 2005; Patel & Davidsson, 2011). Totalt bestod studien 

av 140 årsredovisningar och 112 observationer per orsakssamband, vilket förväntades 

ge en god grund för test av hypoteser och generalisering av slutsatser.  
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Tabell 4.1 Antal företag i Large Cap indelat i bransch 

4.5 Databehov 

Någon form av databehov krävdes för att kunna besvara studiens syfte som ämnade ge 

en förklaring till om CSR-aktiviteter kunde urskiljas som en nödvändighet eller en lyx, 

genom att nivån i CSR-pyramiden studerades. Databehovets funktion var att det skulle 

användas för att testa den teoretiska referensramens framarbetade hypoteser om totalt 

fem stycken. Hypotes 1 och 2 grundades i att CSR-aktiviteter används som drivkraft för 

att generera lönsamhet, och således kopplas detta till nödvändigheten. För att 

möjliggöra testning av dessa samband användes intressentteorin, legitimitetsteorin och 

institutionell teori. För att undersöka om CSR-aktiviteter kunde urskiljas som en lyx, 

hypoteserna 3a, 3b och 4, användes agentteorin. Resonemanget om CSR-aktiviteter 

kunde anses vara en lyx, grundade sig i att ett företag är lönsamt och har således 

utrymme till att ägna sig åt filantropiska aktiviteter. Detta eftersom filantropi inte är 

något som begärs av allmänheten (Carroll, 1979; Carroll, 1991), utan är mer av frivillig 

karaktär företag kan ägna sig åt när det är ekonomiskt försvarbart.     

Vid tidigare forskning inom CSR har innehållsanalyser varit ett återkommande 

tillvägagångssätt för att samla in data, eftersom det möjliggör jämförande analyser inom 

en viss tidsperiod (Boesso & Kumar, 2007; Esrock & Leichty 1998; Guthrie et al., 

2004; Haniffa & Cooke, 2005). Enligt Guthrie et al. (2004) samt Haniffa och Cooke 

(2005) betraktas innehållsanalyser som empiriskt korrekt vid studerande av CSR. Då 

Bransch Large Cap Urval

Tillverkande företag

Industri 16 3

Olja & gas 2 1

Hälsovård 4 4

Konsumentvaror 5 4

Material 7 4

Tjänsteproducerande företag

Finans 16 4

Konsumenttjänster 4 4

Teknik 3 2

Telekom 3 2

Totalt 60 28
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studiens syfte är att ge en förklaring till om CSR-aktiviteter kan urskiljas som en 

nödvändighet eller en lyx, genom att studera nivån i CSR-pyramiden, har en 

innehållsanalys tillämpats och beskrivs i nästkommande avsnitt.     

4.6 Innehållsanalys 
Innehållsanalys används både som faktabas för att samla in data, samt som verktyg vid 

analys av dokument och texter (Bryman & Bell, 2005). Den möjliggör 

innehållskvantifiering genom användande av olika kategorier på ett systematiskt och 

replikerbart sätt. Innehållsanalys gör det även möjligt att ur textformat studera olika 

kategorier och är att föredra då en studie syftar till att besvara frekvensen av olika 

kategorier i ett material. Innebörden är således att undersöka hur stort utrymme olika 

kategorier tar, samt hur ofta olika kategorier förekommer i ett material (Esaiasson et al., 

2012).  

För att genomföra en innehållsanalys är det viktigt att definiera analysenheterna som 

undersökningen består av, vilket görs genom en s.k. kodning (Esaiasson et al., 2012; 

Guthrie et al., 2004). Bryman (2011) framhåller att kodningen vid en innehållsanalys 

består av ett kodningsschema, vilket innebär förteckning över de variabler som ska ingå 

i undersökningen, som sedan omvandlas till numerisk data. Kodningen görs för att 

kunna avgöra vilka variabler och egenskaper som ska tillhöra varje analysenhet och i 

vilken kategori dessa ska tillhöra (Bryman, 2011; Esaiasson et al., 2012; Guthrie et al., 

2004). Enligt Guthrie et al. (2004) syftar innehållsanalys till att möjliggöra analysering 

av publicerad information på ett tillförlitligt och objektivt sätt. 

Då studiens syfte är att ge en förklaring till om CSR-aktiviteter kan urskiljas som en 

nödvändighet eller en lyx, genom att studera nivån i CSR-pyramiden, var 

innehållsanalys tillämpbar då fokus var att utveckla indikatorer för att undersöka detta. 

Således utvecklades indikatorer som placerades under olika kategorier. Dessa kategorier 

bestod av de fyra ansvarsområdena i CSR-pyramiden: ekonomiskt, legalt, etiskt och 

filantropiskt ansvar (Carroll, 1979; Carroll 1991), som finns representerade i 

kodningsschemat under appendix 1. Kategorierna användes sedan för att undersöka på 

vilken nivå ett företag befann sig i CSR-pyramiden, för att på så vis möjliggöra 

uttalande om det var av nödvändighet eller av lyx, med avseende på lönsamheten.   
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Innehållsanalys medför såväl fördelar som nackdelar. Dess främsta fördelar är att det är 

en forskningsmetod som betraktas som öppen, då den bidrar till replikerbarhet och att 

liknande studier kan med fördel göras efteråt, eftersom såväl undersökningsmetoden 

som undersökningsdesignen beskrivs på ett konkret sätt. Den underlättar även 

genomförandet av longitudinella studier då data baseras på texter som kan hämtas från 

olika tidpunkter (Bryman & Bell, 2005). Innehållsanalys skapar även god reliabilitet 

och validitet. Reliabilitet är följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos 

ett mått på ett begrepp, medan validitet handlar om hur indikatorer som utformats för att 

mäta ett specifikt begrepp, faktiskt mäter (Bryman & Bell, 2005), i detta fall, de 

åsyftade fyra nivåerna i CSR-pyramiden. Information som inte förvrängts kan samlas in 

vid en tidpunkt och ha samma reliabilitet och validitet vid en annan tidpunkt. 

Innehållsanalys medför nackdel i och med att det finns risk att texter brister i 

representativiteten, d.v.s. att texter som studeras inte behöver vara relevanta för studiens 

ändamål, vilken har en negativ inverkan på generaliserbarheten. Utöver detta medför 

även innehållsanalys att den kan innehålla subjektiva bedömningar, då författarna själva 

konstruerar indikatorer som de sedan kodar (Bryman, 2011; Bryman & Bell, 2005).   

I denna studie har årsredovisningar legat till grund för innehållsanalysen, då det är en av 

de vanligaste kommunikationskanalerna företag tillämpar för att sprida information om 

sina CSR-aktiviteter. Årsredovisning är ett årligt dokument som merparten av 

organisationer måste upprätthålla enligt lag (Branco & Rodrigues, 2006; Du et al., 2010; 

Guthrie et al., 2004; Reverte, 2009; Ziek, 2009). Även om lagen endast kräver att 

årsredovisningen ska innehålla information över den finansiella ställningen, är det 

vanligt att organisationer tar tillfället i akt och publicerar social och miljömässig 

information (Morhardt et al., 2002; Ziek, 2009). Organisationer använder på så sätt 

årsredovisningen som kommunikationskanal till att presentera icke-finansiell 

information om sina CSR-aktiviteter (Grafström et al., 2008; Guthrie et al., 2004; Ziek, 

2009).  

Fördelen med årsredovisningar är att det är det mest tillgängliga, offentliga och 

omfattande dokumentet en organisation ger till förfogande för intressenter, då den finns 

tillgänglig både över internet och i pappersform (Guthrie et al., 2004; Haniffa & Cooke, 

2005; Hooks et al., 2002; O´Donovan, 2002). Då det är ett lättillgängligt dokument, 

framhåller Branco och Rodrigues (2006), Hooks et al. (2002) samt Haniffa och Cooke 
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(2005) att det även är en organisations viktigaste verktyg för att sprida information om 

CSR-aktiviteter, och att det drar nytta av sin breda täckning och höga trovärdighet. I och 

med att årsredovisningar har ett rykte om sig att vara trovärdiga, var det rimligt att anta 

att de utgjorde en bra grund för innehållsanalys. O´Donovan (2002) anför att 

årsredovisningar som kommunikationskanal av CSR-aktiviteter är ett sätt för 

organisationer att försöka erhålla legitimitet. Guthrie et al. (2004) framhåller även att 

årsredovisningar gör det möjligt för jämförande analyser, eftersom de ges ut årligen.  

Det är rimligt att stora företag, som enligt Arvidsson (2010), Esrock och Leichty (1998) 

samt Reverte (2009) har ett generellt högt tryck från allmänheten att offentliggöra sina 

CSR-aktiviteter, samtidigt har en hög korrelation mellan sina CSR-aktiviteter och 

redovisning av dessa. Detta i förhållande till mindre företag som har färre intressenter 

och är mindre synbara för den stora allmänheten. Det ska dock inte glömmas bort att 

användandet av enbart årsredovisningar kan medföra vissa begräsningar i den 

bemärkelsen att studien kan ge missvisande bild av hur ett företags lönsamhet påverkar 

dess CSR-aktiviteter, och tvärtom, men att vi trots det såg årsredovisningarnas fördelar 

vara större. Studiens validitet kan rimligtvis betraktas som mycket god, eftersom urvalet 

baserades på de största börsnoterade företagen, som enligt tidigare forskning har ett 

högt institutionellt tryck, vilket sannolikt medförde att årsredovisningar gav en korrekt 

bild av deras CSR-aktiviteter.  

Studiens val av att innehållsanalysen baserades på årsredovisningar innebar att andra 

tänkbara kommunikationskanaler inte togs i beaktande. Detta var en medveten 

avgränsning författarna gjorde för att inte riskera att studien blev alltför omfattande och 

ohanterlig. Alternativ kommunikationskanal är bland annat hållbarhetsredovisning, 

vilket är ett separat dokument utöver årsredovisningen som ger information om CSR. 

De innehåller såväl kvalitativ som kvantitativ information om ett företags prestationer 

inom ekonomisk, miljömässig och social utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv (Daub, 

2007; Roca & Searcy, 2011). Eftersom denna form av redovisning är frivillig kan det 

inte förutsättas att samtliga företag har en separat hållbarhetsrapport till sin 

årsredovisning. Av denna anledning bortsåg denna studie från företags separata 

hållbarhetsredovisningar, men när den fanns inkluderad i årsredovisning togs den 

däremot i beaktande.       
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Andra kommunikationskanaler som inte riktades någon hänsyn till är företags 

annonsering om sina CSR-aktiviteter via tv och broschyrer (Du et al., 2010; Esrock & 

Leichty, 1998; Grafström et al., 2008; Ziek, 2009).  Tagesson et al. (2009) framhåller 

även internet och företags hemsidor som ett numera vanligt alternativ för företag att 

kommunicera sina CSR-aktiviteter genom. Via internet kan organisationer skapa egna 

hemsidor som de sedan använder sig av för att förmedla ut sitt sociala ansvarstagande. 

Internet och hemsidor gör det möjligt att bistå med uppdaterad och tillgänglig 

information om CSR-aktiviteter under dygnets alla timmar (Esrock & Leichty, 1998). I 

merparten av företags egna hemsidor finns deras årsredovisningar länkade och fördelen 

med denna typ av kommunikationskanal är att den praktiskt taget har en obegränsad 

räckvidd som snabbt kan inhämtas, vilket gör informationen lättillgänglig (Esrock & 

Leichty, 1998; Tagesson et al., 2009). Internet och företags hemsidor användes endast 

för att underlätta åtkomsten och nedladdning av årsredovisningar, och inte för att ta del 

av någon ytterligare information om CSR-aktiviteter som eventuellt publicerades där.    

4.6.1 Operationalisering av innehållsanalys 
Studien tillämpade innehållsanalys, då syftet var att ge en förklaring till om CSR-

aktiviteter kunde urskiljas som en nödvändighet eller en lyx, genom att nivån i CSR-

pyramiden studerades. Studien förutsatte två orsakssamband, varav den ena som 

kopplades till nödvändighet utgick från att CSR-aktiviteter påverkade ett företags 

lönsamhet efterföljande år. Det andra orsakssambandet relaterat till lyx, utgick istället 

från att lönsamhet var en förutsättning för CSR-aktiviteter. För att möjliggöra 

studerandet av nivån i CSR-pyramiden, har indikatorer för CSR-aktiviteter i respektive 

ansvarsområde som pyramiden utgör, arbetats fram med hjälp av ett kodningsschema, 

vilket sedan applicerats i ett index. Användande av ett index möjliggjorde mätning av 

ett företags nivå i CSR-pyramiden och CSR-aktiviteter över tid. Detta tillvägagångssätt 

ligger i linje med Haniffa och Cookes (2005) undersökning, i vilken de studerade hur 

Malaysiska företags omfattning av socialt avslöjande i årsredovisningar varierade 

mellan en given tidsperiod. Ytterligare studie gjord av Boesso och Kumar (2007), 

använde sig av index vid deras undersökning av vad som driver företag att ge ut 

frivilliga upplysningar i Italien och USA. Utgångspunkten för denna studie var i likhet 

med tidigare forskning, företags årsredovisningar, av en tidsperiod mellan åren 2007 

och 2011, som laddades ned via företagens hemsidor. 
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Operationalisering av en innehållsanalys vid en kvantitativ undersökningsmetod innebär 

att indikatorer omsätts till siffror och möjliggör mätning av en viss kvantitet (Patel & 

Davidson, 2003). Enligt Guthrie et al. (2004) samt Branco och Rodrigues (2008) kan 

innehållsanalys innebära att det sker en mätning om indikatorer för CSR-aktiviteter 

finns representerade i företags årsredovisningar eller inte. Vanligtvis används då 

dikotoma variabler för att mäta närvaro respektive frånvaro av indikatorer (Tagesson et 

al., 2009).  

Då studien syftade till att beakta en tidsförskjutning, för att urskilja om CSR-aktiviteter 

kunde betraktas som en nödvändighet eller en lyx, skedde det istället en mätning av 

kvantiteten av indikatorer för CSR-aktiviteter. Fördelen med att mäta kvantiteten, i 

förhållande till att endast mäta närvaron eller frånvaron av indikatorer, var att det gav en 

bra inblick i mängden CSR-aktiviteter ett företag åtog sig. Genom att indikatorer 

delades in under de fyra ansvarsområdena gick det sedan att uttala sig om vilken nivå ett 

företag befann sig i CSR-pyramiden. Tillvägagångssätt i att räkna kvantiteten, innebar 

att det skedde en beräkning och summering av antalet träffar ett specifikt ord gav. 

Därmed kodades ord som kunde förknippas med respektive CSR-aktiviteter inom de 

fyra ansvarsområdena. Efter det summerades antal ord som kunde kopplas till 

respektive ansvarsområde, för att på så vis få fram kvantiteten. Detta kopplades sedan 

till ett index för att generera mer jämförbara siffror.  

Indexet har utformats genom att relatera summan av indikatorer för CSR-aktiviteter 

med totalt antal ord i årsredovisningen. Anledningen till detta index var att det kunde 

ses som en bra och rättvisande måttstock, då antalet ord skiljde sig mycket mellan 

företag. På samma sätt skiljde sig antalet indikatorer för CSR-aktiviteter åt, vilket 

medförde att ett index som satte indikatorerna i förhållande till totalt antal ord, var av 

betydande vikt för att kunna jämföra företagen mellan varandra. På så sätt skapades en 

bättre översiktlig bild över vilka områden som var mer eller mindre framträdande. 

Totalt antal ord i årsredovisningarna har räknats genom att överföra dem till Office 

Word. I ett fåtal fall kunde inte årsredovisningen överföras, varpå en uppskattning av 

antal ord gjordes med hjälp av att jämföra årsredovisningar med likartade antal sidor. 

Detta tros inte påverka studiens resultat då det blev aktuellt i ca 11 årsredovisningar 

som motsvarar ca 9 % av studiens urval.                   
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För att stärka studiens validitet har författarna i en inledande fas av 

operationaliseringen, oberoende av varandra tagit fram indikatorer för CSR. Varje 

indikator har kopplats till vart och en av de fyra olika kategorierna i CSR-pyramiden, 

nämligen ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt. Därefter jämfördes indikatorerna, 

och medförde att vissa ord behölls medan andra togs bort. Förutom detta, har 

kodningsschemat även kompletterats med indikatorer från Global Reporting Initiative 

(GRI). GRI är riktlinjer särskilt framtagna för hållbarhetsredovisning (GRI, 2011) och 

ses av Hedberg och von Malmborg (2003) samt av Daub (2007) som globala riktlinjer 

för CSR.  

Studien har inte tagit hänsyn till samtliga av GRI:s indikatorer, utan det har skett en 

anpassning till syftet och således har vissa förbisetts då de inte kan uppfattas som 

relevanta. Anledningen till att inspiration har tagits till GRI:s riktlinjer beror på att de 

anses vara trovärdiga och har förekommit i tidigare forskning inom CSR (Boesso et al., 

2013; Daub, 2007; Gray et al., 1995; Haniffa & Cooke, 2005; Hedberg & von 

Malmborg, 2003). Vidare är GRI, som namnet avslöjar, ett globalt initiativ och används 

således av företag världen över (Daub, 2007; Hedberg & von Malmborg, 2003) och det 

är därmed rimligt att så även är fallet i svenska börsnoterade företag. GRI:s indikatorer 

kan härledas till områdena ekonomi, miljö och socialt (GRI, 2011). I vår studie innebar 

det således att indikatorerna för miljön och det sociala ingick i det etiska 

ansvarsområdet enligt Carrolls (1979;1991) pyramid. Studiens kodningsschema 

uppdelades således i fyra kategorier, som baserades på CSR-pyramidens 

ansvarsområden: ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt. 

Med inspiration från GRI:s riktlinjer, var indikatorer kopplade till det ekonomiska 

ansvarsområdet hänförbara till finansiell rapportering och tyder på att företag tar ett 

ansvar för att öppet redovisa deras ekonomiska ställning. Eftersom GRI inte har 

indikatorer som definierats som legala, har indikatorer för detta ansvarsområde tagits 

fram av författarna själva. Hit hörde indikatorer såsom lagar, lagstiftning och 

förordning. I studien ses dessa indikatorer som belägg för att ansvar tas till lagar och 

regler. Det etiska ansvarsområdet bestod som bekant av sociala och miljömässiga 

indikatorer. Sociala indikatorer kännetecknades av ord och fraser som härrör till 

omgivning och individer kopplade till aktuellt företag. Det handlade om engagemang i 

det lokala samhället företaget verkar i, men även engagemang som kunde gynna en bred 
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allmänhet. Hit hörde dessutom indikatorer kopplade till personal och 

arbetsförhållanden. Miljömässiga indikatorer var vad företag gör för att såväl motverka 

negativ påverkan på miljön som positiva insatser för miljön. Även om indikatorn har en 

negativ klang, exempelvis förorening, tolkades användning av ordet i en positiv 

bemärkelse och i detta fall att aktuellt företag arbetar för att motverka förorening i natur. 

Tillsammans representerade sociala och miljömässiga indikatorer det etiska 

ansvarsområdet.  

Det sista ansvarsområdet var det filantropiska och kännetecknades av indikatorer som 

kunde hänföras till CSR som en lyx. Här ingick donation, välgörenhet och sponsring. 

Indikatorer har utökats med bl.a. en rad välgörenhetsorganisationer företag kan donera 

pengar till. Organisationerna har begränsats till de med plusgirokonton som börjar på 

90, eftersom det sker en granskning av dessa av Svensk Insamlingskontroll 

(Insamlingsbössan, 2013). Granskningens funktion är säkerställning av att minst 75 % 

av de totala intäkterna ska gå till ändamålet organisationen avser att hjälpa 

(Insamlingsbössan, 2013). Tanken med att dessa välgörenhetsorganisationer togs med 

var för att de kunde betraktas som legitima, och om ett företag ville ägna sig åt 

välgörenhet borde sannolikheten vara stor att just någon av dessa 

välgörenhetsorganisationer valdes då de garanterar att en stor del av intäkterna faktiskt 

når ut till behövande. Enligt Guthrie et al. (2004) ökar tillförlitligheten i studien om de 

olika kategorierna med respektive indikatorer offentliggörs. I appendix 1 finns en 

förteckning över de använda indikatorerna som studien grundas på.     

Vid kodning och mätning av kvantiteten i en innehållsanalys, finns det enligt Guthrie et 

al. (2004) samt Haniffa och Cooke (2005) ett flertal olika förfarande att tillämpa. Dessa 

kan bland annat bestå av beräkning av ord, meningar, fraser och stycken. Studiens 

kodning baserades främst på ord och kvantitet av respektive ord, och uteslöt således de 

andra alternativen. Med undantag från fraser tillhörande namn på organisationer eller 

projekt härledda till ett av ansvarsområdena. Vidare användes bl.a. fraser såsom 

mänskliga rättigheter och forskning och utveckling, eftersom det var svårt att särskilja 

dessa ord utan att gå miste om betydelsen. På så sätt var det svårt att utesluta fraser helt 

och hållet, men i sammanhanget betraktades fraserna som ett ord. Ett argument för detta 

val grundades sig i att Haniffa och Cooke (2005) fann att det är hög korrelation mellan 

ord och meningar, och således var det inte försvarbart att studera meningar. Däremot 
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kan det vara svårare att uppnå validitet (Bryman & Bell, 2005). För att hantera detta, 

förutsatte författarna vid kodning och analysering av ord, att det skedde i en positiv 

bemärkelse. Innebörden av detta var att om indikatorn välgörenhet för det filantropiska 

ansvarsområdet nämndes i årsredovisningen, skedde det ett antagande om att företaget i 

fråga ägnade sig åt välgörenhet. Antagandet om att det sker i positiv bemärkelse ligger i 

linje med tidigare forskning inom CSR (Deegan & Rankin, 1996).  

Kodningen hanterades genom att söka efter varje ord och fras i respektive 

årsredovisning. Detta har varit möjligt då årsredovisningarna öppnats med programmet 

Adobe Reader som har en sökfunktion. Förekom ordet, räknades antalet träffar manuellt 

och summerades till en delsumma för varje ansvarsområde, som sedan blev en 

totalsumma för antal ord och fraser kopplade till CSR. I innehållsanalysens inledande 

fas gjordes ett tiotal pilotkodningar av ett tjugotal slumpmässigt valda ord. Vid 

pilotkodningarna uppmärksammades nya ord som lades till i kodningsschemat. De 

flesta av dessa ord var organisationer eller projekt som kunde härledas till det etiska 

ansvarsområdet, exempelvis Carbon Disclosure Project och Global Compact.  

Det medförde även att ord togs bort. Bl.a. reducerades kodningsschemat till att enbart 

innehålla ett och samma ord i en form, för att undvika att samma ord räknades flera 

gånger. Samtliga ord och fraser har därför formen obestämd singular, trots det räknas 

alla böjningar av ordet med. Detta besparade mycket tid och förhindrade 

dubbelräkningar, vilket i sin tur förhindrade missvisande resultat. Samtidigt som det inte 

ansågs ha en negativ inverkan på studiens utförande och besvarande av syfte. 

Sökfunktionen i Adobe Reader möjliggjorde på så sätt att närliggande ord togs med i en 

sökning. I appendix 2 finns en förteckning över samtliga ord som räknades in vid 

respektive sökning av ett ord.  

Däremot innebar sökningen att ord som inte är härledda till aktuellt ord också togs med. 

Detta har lett till att vissa ord kräver en större uppmärksamhet för att undvika att fel ord 

räknades eller att det förekom dubbelräkning. Dessa ord är understrukna i appendix 1 

som åskådliggör kodningsschemat. Ett exempel är ordet lön som härrörde till det etiska 

ansvarsområdet. När en sökning på detta ord gjordes, inkluderades lönsam. Ordet 

lönsam räknades dock i det ekonomiska ansvarsområdet och behövdes således räknats 

bort i detta sammanhang. Kodning av en årsredovisning tog i genomsnitt en och en halv 
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timme, vilket medförde att cirka 11 årsredovisningar kunde kodas varje dag. Däremot 

kunde inte kodningen förhålla sig till genomsnittet per dag, då kvalitén på kodningen 

riskerade att bli lidande av en mänsklig faktor som krävde koncentration. Vilket 

medförde att det tog författarna 17 dagar att tillsammans koda materialet.    

Enligt Boesso och Kumar (2007) samt Guthrie et al. (2004) är en innehållsanalys största 

begränsning att subjektivitet kan vara inblandat vid kodningen. I denna studie var risken 

för subjektivitet som störst när indikatorerna valdes ut. Risken minskades i samband 

med att GRI:s riktlinjer användes till stor del. Samtidigt var en subjektiv bedömning av 

lämpliga indikatorer, nödvändig för att anpassa dem till studien och dess syfte. 

Objektivitet tillfördes genom att varje indikator var värd en poäng. Det är rimligt att 

anta att vissa indikatorer kanske borde vara mer värda än andra, men genom att inte 

subjektivt rangordna de olika indikatorerna uteslöts subjektiva värderingar och 

objektivitet var lättare att fastställa (Tagesson et al., 2009). Subjektiviteten kunde även 

förmildras genom att författarna kodade samma material oberoende av varandra 

(Boesso & Kumar, 2007). Genom att göra detta kunde det även ske en säkerställning av 

att innehållsanalysen uppnådde reliabilitet, d.v.s. att mätningen kunde betraktas som 

tillförlitlig.  

Enligt Boesso och Kumar (2007) samt Milne och Adler (1999) kan en innehållsanalys 

uppnå reliabilitet. Men för att det ska lyckas krävs det att kodningen i så stor mån som 

möjligt överensstämmer med varandra då flera personer som utför kodningen. Vidare 

att det finns ett väl fungerande instrument som mäter det som ska mätas. Ett 

välfungerande mätinstrument är viktigt i den bemärkelsen att författare till ett material 

ska kunna generera samma slutsatser och att minimera eventuella fel i kodningen i 

största möjliga utsträckning (Milne & Adler, 1999). I detta fall utgjorde studiens 

kodningsschema ett mätinstrument. Krippendorff (1980) anför att reliabilitet angående 

innehållsanalyser är en form av stabilitet, då en och samma analys ska kunna 

genomföras vid olika tidsperioder. Om analysen vid de olika tillfällena ger samma 

resultat, framhåller Krippendorff (1980) att det tyder på stabilitet och således uppnås 

reliabilitet. Tillsammans med detta är det viktigt att det finns en stor överensstämmelse 

mellan författarna som utför innehållsanalysen (Milne & Adler, 1999).  
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I strävan efter att denna studie skulle leva upp till reliabilitetskravet, har det skett en 

kontroll av författarnas kodning vid två tillfällen, varav den första var i den inledande 

fasen av kodningen och den andra i slutet av kodningsprocessen.  I början av 

kodningsprocessen har författarna kodat årsredovisningar från samma företag och år, 

om totalt fyra stycken. Detta för att säkerställa att kodningen till stor del överensstämde 

under hela kodningsprocessen.  Årsredovisningarna var från två olika företag och som 

verkar i olika branscher. Därefter jämfördes författarnas kodning med varandra, och 

resulterade i en överensstämmelse med 92 %. Vid en sådan god överensstämmelse av 

kvantiteten ord och fraser, kunde studien betraktas uppnå reliabilitet och även validitet 

som innebär att det som ska mätas faktiskt mäts (Guthrie et al., 2004).  

För att öka överensstämmelsen av den kommande kodningen, analyserades den 

uppstådda avvikelsen. Analyseringsprocessen resulterade i att den främsta orsaken till 

en avvikelse på 8 %, berodde på att det hade skett dubbelräkning av vissa ord. För att 

undvika detta var en modifiering av kodningsschemat av största betydelse, då det 

uppmärksammades att olika ord kunde förekomma i flera sammanhang och således 

dubbelräknas. Dock kunde inte alla ord som riskerade att dubbelräknas tas bort från 

kodningsschemat, och för att lösa detta diskuterade författarna med varandra för att 

finna en lösning. Detta resulterade i att den kommande kodningen krävde större 

uppmärksamhet av vissa ord från författarnas sida. För att illustrera detta med ett 

konkret exempel fanns orden pension och förmån med i kodningsschemat. Här fanns 

risken för dubbelräkning då det kan stå skrivet pensionsförmån i en årsredovisning. 

Genom att författarna var mera uppmärksamma mot detta så räknades inte 

pensionsförmån med när det söktes efter ordet förmån, utan först när ordet pension 

söktes.  

Avvikelseanalysen visade sig ge resultat då författarna kodade ett av de fyra tidigare 

företagen återigen, vilket gav en överensstämmelse på 99 %. På så vis kunde studien 

betraktas uppnå reliabilitet som ligger i linje med den syn som delas av såväl Milne och 

Adler (1999) samt Krippendorff (1980). 

För att kontrollera att reliabiliteten upprätthölls genom hela kodningen har författarna 

oberoende av varandra kodat fyra årsredovisningar i slutet av kodningsprocessen. De 

fyra företagen var inte desamma som kodades i början av processen, utan helt nya. 
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Resultaten från kodningen visade en överensstämmelse på 99 %. Detta visade att 

kodningen, trots att den har gjorts av två stycken, genomförts med stor 

överensstämmelse och således uppnåddes reliabilitet. Det är rimligt att det i stort sett 

kan vara omöjligt att nå upp till en överensstämmelse på 100 % när kodningen utförs 

manuellt, då den mänskliga faktorn lätt kunde göra att det uppstod avvikelser. Detta tros 

främst orsakats av dubbeltryckning på entertangenten. Med det i beaktande har 

författarna varit likasinnade i sin kodning och avvikelsen på 1 % ansågs inte ha en 

betydande inverkan på resultaten och således kunde den accepteras.             

4.6.2 Innehållsanalysens variabler  
I studien fanns ett flertal variabler som var av nödvändig vikt för att kunna uppnå syftet. 

Då studien baserades på två orsakssamband, varav den ena utgick från att CSR-

aktiviteter var en nödvändighet, eftersom den antogs påverka efterföljande års 

lönsamhet. Medan det andra orsakssambandet utgick från att lönsamhet var en 

förutsättning för CSR-aktiviteter och därmed kopplades till lyxen. För att det skulle vara 

möjligt att testa de olika sambanden behövdes beroende-, oberoende och 

kontrollvariabler. Variablerna har dock tagit sig an olika former avseende vilket 

orsakssamband det avsåg att mäta. 

Variablerna har i första hand hämtats från företags årsredovisningar och i andra hand 

från Dangens Industri (2013). I tredje hand har information hämtats från boken Ägarna 

och Makten (Fristedt & Sundqvist, 2007; Fristedt & Sundqvist, 2008; Fristedt & 

Sundqvist, 2009). Om måtten inte varit tillgängliga på något av alternativen, har de 

räknats fram manuellt. I ett företag i urvalet, AstraZeneca, angavs måtten i amerikanska 

dollar, vilket medförde att måtten behövde omräknas till svenska kronor för att kunna 

jämföras med övriga företag. Varpå aktuell dagskurs användes. Nedan ges en 

beskrivning av de olika variablerna kopplade till respektive orsakssamband.  

4.6.2.1 CSR-aktiviteter som en nödvändighet 

Detta orsakssamband utgick från att ett företags CSR-aktiviteter påverkar lönsamheten 

nästkommande år och har sin utgångspunkt i intressent- och legitimitetsteorin samt 

institutionell teori (Branco & Rodrigues, 2006; Deegan, 2002; Deegan et al., 2000; 

Dillard et al., 2004; DiMaggio & Powell, 1983; Gray et al., 1996; Guthrie et al., 2004; 

Holder-Webb et al., 2009; Reverte, 2009; Vormedal & Ruud, 2009). CSR-aktiviteter 

betraktas som en nödvändighet i den bemärkelsen att företag ägnar sig åt detta för att 
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det kan påverka lönsamheten positivt. Orsakssambandet förutsatte därmed att det fanns 

en tidsförskjutning mellan de oberoende variablerna och de beroende. Därför baserades 

de oberoende variablerna på tidsperioden 2007-2010 och de beroende på tidsperioden 

2008-2011.   

4.6.2.1.1 Beroende variabler     

Den beroende variabeln påverkas av den oberoende variabeln (Bryman & Bell, 2005). I 

detta orsakssamband utgör lönsamhet den beroende variabeln.  

 

Lönsamhet 

Variabeln lönsamhet har ett centralt inslag i studien eftersom CSR-aktiviteter kan 

påverka lönsamheten. Hypotes 1 testar om det finns ett positivt samband mellan 

lönsamhet och nivån i CSR-pyramiden.  

Två finansiella nyckeltal används i studien. Räntabilitet på totalt kapital (ROA) har varit 

inslag i tidigare forskning inom CSR och lönsamhet (Inoue & Lee, 2011; Jo & Harjoto, 

2012), men har däremot haft svårt att fastställa om sambandet mellan CSR och 

lönsamhet är positivt eller negativt (Arvidsson, 2010; Branco & Rodrigues, 2008; 

Haniffa & Cooke, 2005; Inoue & Lee, 2011; Lee et al., 2013; Reverte, 2009). Med detta 

i beaktande har även denna studie valt att använda räntabilitet på eget kapital (ROE) för 

att utöka chanserna att finna samband. Nedan följer dessa redovisningsbaserade 

lönsamhetsmått som används för att testa sambandet mellan lönsamhet och nivån i 

CSR-pyramiden. Variablerna utgör kvotvariabler och kodas inte, utan representeras av 

det givna eller beräknade måttet.   

Räntabilitet på eget kapital (ROE) 

Även ROE är ett lönsamhetsmått som har varit ett återkommande inslag i tidigare 

forskning inom CSR (Haniffa & Cooke, 2005; Inoue & Lee, 2011). Det mäter hur 

mycket vinst ett företag genererar i relation till det egna kapitalet och kan likställas med 

hur stor lönsamhetskvoten är i ett aktuellt företag (aktiekunskap.nu, 2013; Ax et al., 

2009; Haniffa & Cooke, 2005; Inoue & Lee, 2011; Lee et al., 2013) och enligt Ax et al. 

(2009) beräknas det enligt följande: 

ROE = Resultat efter finansiella poster + finansiella intäkter  

Eget kapital 
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Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 

ROA beskriver ett företags lönsamhet och signalerar om ett företags förmåga att 

använda sina tillgångar under en given räkenskapsperiod. Således är det ett mått på 

ekonomisk utveckling (Inoue & Lee, 2011; Reverte, 2009). Enligt Ax et al. (2009) mäts 

ROA enligt följande: 

ROA = Resultat efter finansiella poster + räntekostnader 

Totala tillgångar 

ROA har använts frekvent i tidigare forskning som lönsamhetsmått (Inoue & Lee, 2011; 

Jo & Harjoto, 2010; Reverte, 2009), varför även denna studie ansåg måttet viktigt att ta 

hänsyn till.  

4.6.2.1.2 Oberoende variabel 

Nivån i CSR-pyramiden utgjorde den oberoende variabeln när studien testar om CSR-

aktiviteter kunde betraktas som en nödvändighet, i den bemärkelsen att de kunde 

påverka lönsamheten nästkommande år. Således påverkade förändringar i den 

oberoende variabeln, den beroende (Bryman & Bell, 2005), som i detta fall var 

lönsamhet. När CSR-aktiviteter som en nödvändighet studerades, var enbart tre av de 

annars fyra ansvarsområdena i CSR-pyramiden intressanta. Detta för att de ekonomiska, 

legala och etiska ansvarsområdena hänfördes till nivåer i CSR-pyramiden som kunde 

betraktas som nödvändiga att uppnå i ett företag.  

För att undersöka den oberoende variabeln, har antalet ord tillhörande respektive 

ansvarsområde beräknats, samt en sammanslagning av dem. Beräkningen skedde 

således genom antalet träffar ett visst ord gav i respektive kategori, och en 

sammanslagning av dessa. Därefter sattes det i relation till totalt antal ord i respektive 

årsredovisning. Detta medförde till fyra olika oberoende variabler närmare bestämt 

ekonomiskt ansvarsområde, legalt ansvarsområde, etiskt ansvarsområde och summan av 

ansvarsområdena ekonomiskt, legalt och etiskt. Den oberoende variabeln är en 

kvotvariabel eftersom antalet ord inom varje kategori kommer att beräknas där 

avstånden mellan varje ord är lika stort, samtidigt som det finns en absolut nollpunkt. 

En kvotvariabel behöver inte heller kodas utan det faktiska antalet kommer att användas 

i de statistiska analyserna (Bryman & Bell, 2005). Orden som användes och vilken 

kategori varje ord tillhörde åskådliggörs i appendix 1.  
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4.6.2.1.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler användes för att ytterligare förklara ett eventuellt samband mellan 

beroende och oberoende variabler. Tidigare forskning som undersökt variabler som 

påverkar ett företags lönsamhet, har beaktat storlek, ägarstruktur och ägaridentitet 

(Chaganti & Damanpour, 1991; Demsetz & Lehn, 1985; Lee et al., 2013; Morck et al., 

1988; Pedersen & Thomsen, 2000; Riordan & Williamson, 1985). 

Storlek 

Ett företags storlek har i denna studie använts som en kontrollvariabel, då det kan 

påverka lönsamheten i ett företag. Riordan och Williamson (1985) samt Lee et al. 

(2013) använde denna variabel med motivet att stora företag har en högre effektivitet än 

mindre företag, eftersom storleken ger fördelar i köpkraft och mindre kostnader för 

produktion.  

Variabeln storlek är en kvotvariabel och mäts genom ett företags totala omsättning 

angivet i miljontals kronor (Adrem, 1999; Boesso & Kumar, 2007; Branco & Rodrigues 

2008; Haniffa & Cooke 2004; Michelon et al., 2012; Tagesson et al., 2009). Fördelen 

med att mäta storleken på detta vis är att det är lättillgänglig information som kan 

urskiljas i årsredovisningar, samtidigt som den är lättdefinierad vilket minskade risken 

för tolkningsfel mellan författarna.  

Ägarstruktur 

Vad gäller variabeln ägarstruktur, har forskningen visat att lönsamheten påverkas av 

vilken ägarstruktur som finns i aktuellt företag (Demsetz & Lehn, 1985; Morck et al., 

1988). I en spridd ägarstruktur skapas traditionellt agentkostnader, som motverkas 

genom att aktieägare övervakar företagsledningen (Jensen & Meckling, 1976). 

Koncentrerat ägande handlar på motsatt sätt om att ett mindre antal ägare har konroll 

över bolaget och har på så vis stor makt. Denna typ av ägarstruktur härleds även till en 

bättre överensstämmelse mellan ägarnas och företagsledningens intressen, vilket i sin 

tur inverkar positivt på lönsamheten (Demsetz & Lehn, 1985). Däremot visade Demsetz 

och Lehn (1985) med empiriska resultat att en spridd ägarstruktur även påverkar 

företags lönsamhet i en positiv riktning. Ägarstrukturen utgör därmed en 

kontrollvariabel eftersom det kan inverka på ett företags lönsamhet.  

De fem största ägarnas totala röstandel har använts som mått på ägarkoncentrationen, 

eftersom det är rimligt att detta antal ökar möjligheten till att kontrollera ett företag. 
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Tidigare forskning av Demsetz och Lehn (1985), Tagesson et al. (2009) samt Ljungdahl 

(1999) har även använt de fem största aktieägarna som mått på ägarkoncentrationen.  

Denna variabel kommer benämnas ägarkoncentration och är i likhet med storlek en 

kvotvariabel.   

Ägaridentitet 

Ägarstrukturen kan även studeras genom ägaridentitet (Tagesson et al., 2009). Pedersen 

och Thomsen (2000) undersökte bl.a. ägaridentitetens påverkan på ett företags 

lönsamhet och fann att skillnader berodde på om de största ägarna var bank, familj, stat 

eller institution. I företag där den största ägaren var en bank eller institution tenderade 

lönsamheten att vara högre, medan familjeägda och statligt ägda snarare visade sig ha 

en negativ inverkan. Även Chaganti och Damanpour (1991), fann stöd för att 

institutionella ägare har en positiv inverkan på företags lönsamhet. Därför har denna 

studie använt ägaridentiteten, i form av institutionellt ägande, som en kontrollvariabel. 

Ägaridentitet är en kvotvariabel och mäts genom andelen institutionellt ägande och 

kommer fortsättningsvis benämnas därefter.      

4.6.2.1.4 Kodningsmanual för CSR-aktiviteter som en nödvändighet 

I kodningsmanualen ges en fullständig förteckning över kodning av beroende-, 

oberoende- och kontrollvariabler, samt härledning till hypoteser, för orsakssambandet 

CSR-aktiviteter påverkar lönsamheten.  
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Tabell 4.2 Kodningsmanual CSR-aktiviteter som en nödvändighet 

Orsakssambandet som ämnar till att förklara om CSR-aktiviteter kan betraktas som en 

nödvändighet, tar sin utgångspunkt i att företag ägnar sig åt CSR-aktiviteter i den 

bemärkelsen att det ska generera högre lönsamhet efterföljande år. På så vis kan CSR-

aktiviteter betraktas som en nödvändighet företag ägnar sig åt för att påverka 

lönsamheten. Detta orsakssamband illustreras enligt följande:  

Lönsamhett =   + β1Nivån i CSR-pyramident-1 + β2Storlekt + β3Ägarkoncentrationt + 

β4Institutionellt ägandet    

Där t i formeln representerar tidsförskjutningen, eftersom orsakssambandet antar att 

CSR-aktiviteter, påverkar lönsamheten efterföljande år.    

4.6.2.2 CSR-aktiviteter som en lyx 

För att urskilja om CSR-aktiviteter kan betraktas som en lyx, förutsätts det att ett företag 

är lönsamt och att det således finns utrymme till att ägna sig åt icke lagstadgade CSR-

aktiviteter i form av filantropi. Detta orsakssamband innebär att ett företag i grunden 

måste vara lönsamt för att det ska finnas utrymme för CSR-aktiviteter och har sin grund 

i agentteorin (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; Friedman, 1970; Jensen & Meckling, 

1976; Schroeder et al., 2005; Wiese & Toporowski, 2013). På samma sätt som tidigare, 

Orsakssamband: CSR-aktiviteter påverkar lönsamhet

Teori Definition Variabler Kodning Typvariabel

Beroende variabler

Intressent- och Det finns ett positivt Lönsamhet

legitimitets- samband mellan ROA Procenttal Kvotvariabel

teori lönsamhet och nivån ROE Procenttal Kvotvariabel

 i CSR-pyramiden. 

Oberoende variabel

CSR-aktiviteter som Nivån i CSR- Kvantitet av ord Kvotvariabel

 en nödvändighet pyramiden

Kontrollvariabler

Storlekens påverkan Storlek Total omsättning Kvotvariabel

på lönsamheten    i miljontals kronor

Ägarstrukturens Ägarkoncentration Procenttal av de fem Kvotvariabel

påverkan på största aktieägarnas

lönsamheten totala rösteandel

Ägaridentitetens Institutionellt Procenttal av Kvotvariabel

påverkan på ägande institutionellt 

lönsamheten ägande
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förutsatte detta orsakssamband, att det fanns en tidsförskjutning mellan de oberoende 

variablerna och de beroende.      

4.6.2.2.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln är i detta orsakssamband nivån i CSR-pyramiden. Indikatorer 

har samlats in från årsredovisningar som representerar åren 2008-2011. Detta för att 

sedan urskilja om lönsamhet föregående år påverkat nivån i CSR-pyramiden. 

Beräkningen av denna variabel kommer att ske på samma sätt som under avsnitt 

4.6.2.1.2 Oberoende variabel.  

4.6.2.2.2 Oberoende variabler 

Vid test om CSR-aktiviteter kan urskiljas som en lyx, grundas de oberoende variablerna 

i hypoteserna 3a-4. I denna bemärkelse uttrycks ett företags lönsamhet inte som tidigare 

av räntabiliteten, utan av de variabler hänförda till nämnda hypoteser, nämligen soliditet 

och kassaflöde. Detta för att soliditeten åskådliggör ett företags kapitalstruktur och kan 

härledas till hur stor del av aktuellt företag som är finansierat med eget kapital. Vilket 

kan ge motiv att överinvestera i CSR-aktiviteter. Ett företags kassaflöde ses i studien 

som ett lönsamhetsmått kopplat till CSR-aktiviteter som en lyx, då det kan ses som 

lättillgängliga likvida medel som möjliggör en form av slöseri med resurser. 

Insiderägande anses vara en variabel som kan förklara överinvesteringar av CSR-

aktiviteter när det finns en lönsam grund i aktuellt företag.  

Variabeln bransch kommer att utgöra en oberoende variabel i detta orsakssamband. 

Anledningen till detta beror på att om det går att finna signifikans mellan branscher och 

dess nivå i CSR-pyramiden, kan hypotes 2 accepteras. Egentligen tillhör hypotes 2, 

orsakssambandet som ämnar till att förklara om CSR-aktiviteter kan betraktas som en 

nödvändighet, men för att det ska vara möjligt att genomföra statistisk analys av den, 

ingår den i detta orsakssamband.  

Soliditet 

Hypotes 3a testar om det finns ett positivt samband mellan soliditet och nivån i CSR-

pyramiden. Utgångspunkten för att använda soliditet som en oberoende variabel 

återfinns i Jensens (1986) argumentation om att överinvesteringar är vanligare i företag 

med en hög andel eget kapital, alltså en hög soliditet. Överinvesteringar som kan 

härledas till CSR-aktiviteter är rimligtvis de investeringar som sker av filantropisk 
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karaktär och är denna studies definition av CSR-aktivitet som en lyx. Soliditet är en 

kvotvariabel och beräknas enligt Andrén et al. (2003) som följer: 

Soliditet:  Eget kapital  

       Totalt eget kapital och skulder 

Kassaflöde 

En förutsättning för att en investering kan vara möjlig är att det finns likvida medel. Ett 

högt kassaflöde är rimligtvis en indikator på att tillgång på likvida medel är god, vilket 

även kan öka risken för överinvesteringar i likhet med resonemanget om hög soliditet 

(Jensen, 1986). Även detta mått mäter om ett högt kassaflöde medfört till ett ökat 

engagemang i filantropiska CSR-aktiviteter som är en indikator på lyx. Därför testar 

hypotes 3b om det finns ett positivt samband mellan kassaflöde och nivån i CSR-

pyramiden. Kassaflödet beräknades genom att sätta kassaflödet i relation till företagets 

totala omsättning. Måttet ansågs ta hänsyn till hur mycket likvida medel i förhållande 

till deras totala omsättning, som företag kunnat använda till CSR-aktiviteter. Kassaflöde 

är en kvotvariabel där beräkning skett enligt följande: 

Kassaflöde =  Årets kassaflöde 

Total omsättning 

Insiderägande 

Opportunistiskt beteende hos företagsledning och styrelse i samspel med CSR-

aktiviteter hänförs till andel insiderägande. Överinvesteringar i CSR-aktiviteter 

förutspås öka när företagsledning och styrelseledamöter äger aktier i ett företag, för att 

förknippas med ett gott rykte inom CSR. Insiderägande tros kunna förklara ett positivt 

samband av nivån i CSR-pyramiden, vilket utgör hypotes 4. Insiderägande mättes 

genom ledningens totala antal aktier, eftersom det kan ses som ett mått för kontroll och 

således en möjlighet att påverka ett företags CSR-aktiviteter (Barnea & Rubin, 2010; 

Harjoto & Jo, 2011). Ett alternativ skulle kunna vara att enbart se till ledningens totala 

rösträtt, däremot är kapitalinsatsen mer intressant i detta fall eftersom insiderägare redan 

får utlopp för sin rösträtt med sin medverkan i styrelse och företagsledning. Variabeln 

insiderägande utgör en kvotvariabel och mäts enligt Barnea och Rubin (2010) på 

följande sätt: 

Insiderägande = Ledningens totala antal aktier 

           Totalt antal aktier 
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Bransch 

Den oberoende variabeln bransch härstammar från den institutionella teorin, där hypotes 

2 testar om det finns ett samband mellan ett företags bransch och nivån i CSR-

pyramiden. Ett samband kan vara en förklaring till att företags isomorfiska beteenden 

medför att CSR-aktiviteter är en nödvändighet. Det förutspås därmed att företag inom 

samma bransch är på samma nivå i CSR-pyramiden. Forskningen har visat att främst 

industriella branscher med stor miljöpåverkan tenderar att engagera sig mer i CSR-

aktiviteter, än de branscher som inte har det (Boesso & Kumar, 2007; Branco & 

Rodrigues, 2006; Esrock & Leichty, 1998; Guthire et al., 2004; Haniffa & Cooke, 2005; 

Michelon et al., 2012; Reverte, 2009).  

Som tidigare forskning visat har branscher inom industri (Branco & Rodrigues, 2006; 

Esrock & Leichty, 1998; Guthrie et al., 2004; Haniffa & Cooke, 2005) en stor 

miljöpåverkan och tenderar att redovisa CSR-aktiviteter i större utsträckning. Reverte 

(2009) framhåller även branschen råvaror som en stor påverkan på miljön i förhållande 

till andra branscher. Med stöd i detta delades företagen i urvalet in i två branscher, 

tillverkande och tjänsteproducerande företag. Där tillverkande företag kännetecknas av 

företag inom industri och råvaror, vilket kan antas ha större miljöpåverkan än 

tjänsteproducerande (Branco & Rodrigues, 2006; Esrock & Leichty, 1998; Guthrie et 

al., 2004; Haniffa & Cooke, 2005). Detta medförde att variabeln bransch blev en 

nominal och en dikotom variabel (Bryman & Bell, 2005) med ett urval av 16 

tillverkande företag och tolv tjänsteproducerande.  

4.6.2.2.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler används för att ytterligare förklara ett samband mellan beroende och 

oberoende variabler. Forskningen inom CSR har tidigare använt sig av ett flertal 

kontrollvariabler, där ett företags storlek är den mest dominerande (Arvidsson, 2010; 

Boesso & Kumar, 2007; Branco & Rodrigues, 2008; Deegan & Rankin, 1996; Esrock & 

Leichty, 1998; Guthire et al., 2004; Haniffa & Cooke, 2005; Lee et al., 2013; Reverte, 

2009). Roberts (1992) samt Belkaoui och Karpik (1989) har i sina undersökningar 

undersökt hur företags ägarstruktur påverkar dess engagemang i CSR-aktiviteter. Vidare 

har även Secchi (2005) och Tagesson et al. (2009) använt sig av variabeln ägaridentitet i 

deras CSR-forskning.  
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Storlek 

Tidigare forskning har visat att stora företag är mer benägna att engagera sig i CSR-

aktiviteter på grund av dess synbarhet, vilket medför ett generellt högre tryck från 

allmänheten att legitimera verksamheten genom CSR-aktiviteter. Således har det funnits 

ett positivt samband mellan ett företags storlek och mängden CSR-aktiviteter. Större 

företag har även fler intressenter att ta hänsyn till och kan således förklara att det ställs 

högre krav på just dessa företag (Arvidsson, 2010; Boesso & Kumar, 2007; Esrock & 

Leichty, 1998; Guthire et al., 2004; Haniffa & Cooke 2005; Reverte, 2009). Effekterna 

av sämre CSR-aktiviteter kan därmed tänkas bli större och påkallas mycket negativa 

uppmärksamhet som kan skada företagets rykte. För större företag ökar även 

sannolikheten att de är utspridda mer geografiskt och verkar på flera marknader 

samtidigt. Med detta resonemang tycks det rimligt att stora företag påverkar samhället 

de verkar, i högre grad än mindre företag (Branco & Rodrigues, 2008; Haniffa & 

Cooke, 2005; Reverte, 2009).  

Variabeln storlek är en kvotvariabel och mäts genom ett företags totala omsättning 

angivet i miljontals kronor (Adrem, 1999; Boesso & Kumar, 2007; Branco & Rodrigues 

2008; Haniffa & Cooke 2004; Michelon et al., 2012; Tagesson et al., 2009). Fördelen 

med att storleken mättes på detta vis är att det var lättillgänglig information som kunde 

urskiljas i årsredovisningar, samtidigt som den var lättdefinierad vilket minskade risken 

för tolkningsfel mellan författarna. Storleken på ett företag har i tidigare forskning 

räknats som en av de främsta anledningarna till att företag redovisar och engagerar sig i 

CSR-aktiviteter (Arvidsson, 2010; Boesso & Kumar, 2007; Esrock & Leichty, 1998; 

Guthire et al., 2004; Haniffa & Cooke 2005; Reverte, 2009), vilket gör att det anses i 

stort sett omöjligt att förbise denna faktor i studien.    

Ägarstruktur 

Vad gäller variabeln ägarstruktur, har forskningen visat att CSR-aktiviteter och 

redovisning av dem, skiljer sig åt beroende på vilken ägarstruktur som råder. 

Ägarstruktur kan definieras på ett antal olika sätt, och ett av dessa är att se till 

ägarkoncentrationen (Adrem, 1999; Belkaoui & Karpik, 1989; Roberts, 1992; Tagesson 

et al., 2009). Företag som kännetecknas av ett högt koncentrerat ägande tenderar att 

engagera sig mindre i CSR-aktiviteter, än de företag som istället har ett lågt 

koncentrerat ägande. Denna skillnad tros bero på att problematiken med 
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informationsasymmetri inte är lika framträdande i en högt koncentrerad ägarstruktur 

som i en låg, eftersom ägarnas övervakning av en företagsledning inte är lika 

omfattande (Adrem, 1999; Jensen & Meckling, 1976; Reverte, 2009; Tagesson et al., 

2009). Vidare att företagsledning enklare kan använda ännu ej utdelade medel till arbete 

inom CSR, i försök att förbättra företagets rykte och trygga sin egen position i det 

aktuella företaget (Ljungdahl, 1999).  Däremot poängterar Jensen och Meckling (1976) 

att det kan förekomma en annan gestalt av informationsasymmetri i ett företag med 

koncentrerat ägande, den mellan minoritet och kontrollägare.  

I en spridd ägarstruktur skapas traditionellt agentkostnader, som motverkas genom att 

aktieägare övervakar företagsledningen (Jensen & Meckling, 1976). Koncentrerat 

ägande handlar på motsatt sätt om att ett mindre antal ägare har kontroll över bolaget 

och har på så vis stor makt. De övervakar med hjälp av sitt engagemang i bolaget och 

behöver således inte redovisning som hjälp. Ägarstrukturen utgör därmed en 

kontrollvariabel eftersom det kan inverka på ett företags CSR-aktiviteter och 

redovisning av dem. De fem största ägarnas totala röstandel användes som mått på 

ägarkoncentrationen, eftersom det är rimligt detta antal ökar möjligheten till att 

kontrollera ett företag. Därmed är denna variabel en kvotvariabel. Tidigare forskning av 

Demsetz och Lehn (1985), Tagesson et al. (2009) samt Ljungdahl (1999) har även 

använt de fem största aktieägarna som mått på ägarkoncentrationen.  

Ägaridentitet 

Secchi (2005) har visat i sin undersökning att CSR-aktiviteter skiljer sig beroende på 

vilken ägaridentitet det är som råder. Privatägda företag tenderar att engagera sig mer i 

CSR-aktiviteter än statligt ägda (Secchi, 2005). Ägaridentitet som variabel är dock inte 

speciellt vanligt förekommande, vilket antas bero på att forskningen inom ämnet främst 

har baserat på angloamerikanska länder där statligt ägda företag inte existerar. I Sverige 

är det däremot mer vanligt förekommande att företag kan vara statligt ägda, men urvalet 

som denna studie baserades på var det endast ett företag, TeliaSonera som var statligt 

ägt. Sedan var det ett fåtal företag där svenska staten ägde en mindre betydande del. 

Detta fenomen upptäcktes när författarna samlade in material för andelen statligt ägande 

i företagens årsredovisningar. Men för att inte variabeln ägaridentitet helt skulle 

uteslutas i studien valdes istället att samla in material efter hur stor andel av företagen 

som är institutionellt ägda. Anledningen till detta val baserades på att merparten av 
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urvalet innehöll företag som är institutionellt ägda och därmed kunde det inverka på ett 

företags engagemang i CSR-aktiviteter. Institutionellt ägande är en kvotvariabel och 

mäts genom andelen institutionellt ägande.      

4.6.2.2.4 Kodningsmanual 

I kodningsmanualen ges en fullständig förteckning över studiens kodning av beroende-, 

oberoende- och kontrollvariabler, samt härledning till hypoteser, för orsakssambandet 

lönsamhet påverkar CSR-aktiviteter. Kodningsmanualen kan ses som ett komplement 

till kodningsschemat och fungerar som ett viktigt verktyg för utförande av kodningen 

(Bryman, 2011). 

 

Tabell 4.3 Kodningsmanual för CSR-aktiviteter som en lyx 

Orsakssamband: Lönsamhet påverkar CSR-aktiviteter

Teori Definition Variabler Kodning Typvariabel

Beroende variabel

CSR-aktiviteter som Nivån i CSR- Kvantitet av ord Kvotvariabel

en lyxprodukt pyramiden

Oberoende variabler

Agentteori Det finns ett positivt Soliditet Procenttal Kvotvariabel

 samband mellan

soliditet och nivån i 

CSR-pyramiden.

Agentteori Det finns ett positivt Kassaflöde Procenttal Kvotvariabel

samband mellan

kassaflöde och nivån 

 i CSR-pyramiden.

Agentteori Det finns ett positivt Insiderägande Procenttal Kvotvariabel

samband mellan

 insiderägande och

nivån i CSR-

pyramiden.

Institutionell Branschens påverkan Bransch 1 = Tillverkande Nominal/

Teori på nivån i   1 = Tillhör 0 = Tillhör inte dikotom

CSR-pyramiden 2 = Tjänsteproducerande variabel

  1 = Tillhör 0 = Tillhör inte

Kontrollvariabler

Storlekens påverkan Storlek Total omsättning Kvotvariabel

på nivån  i CSR-    i miljontals kronor

pyramiden.

Ägarstrukturens Ägarkoncentration Procenttal av de fem Kvotvariabel

påverkan på nivån största aktieägarnas

i CSR-pyramiden totala rösteandel

Ägaridentitetens Institutionellt Procenttal av Kvotvariabel

påverkan på nivån ägande institutionellt 

i CSR-pyramiden ägande
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Orsakssambandet som ämnar till att förklara om CSR-aktiviteter kan betraktas som en 

lyx, tar sin utgångspunkt i att företag i grunden är lönsamma för att skapa utrymme att 

ägna sig åt CSR-aktiviteter efterföljande år. Detta orsakssamband illustreras enligt 

följande:  

Nivån i CSR pyramident=   + β1Soliditett-1 + β2Kassaflödet-1 + β3Insiderägandet-1 + 

β4Branscht + β5Storlekt + β6Ägarkoncentrationt + β7Institutionellt ägandet  

Där t i formeln representerar som bekant tidsförskjutningen, eftersom lönsamheten antas 

påverka CSR-aktiviteter efterföljande år. 

4.7 Bortfallsanalys 
Studiens urval baserades på börsnoterade företag på Stockholmsbörsens Large Cap. På 

grund av tidsbrist kunde inte samtliga företag ingå i studien. En ytterligare anledning till 

att urvalet från början inte baserades på fler än 28 företag, var att det förutsattes en 

longitudinell studie på fem år vilket medförde att årsredovisningarna som ingick i 

studien var ett större antal av 140 stycken. Tidsbristen blev således en avgörande faktor 

till ett begränsat urval. Urvalet ses dock som representativt och kan således bidra till 

generaliserbara slutsatser för en hel population.  

En annan form av bortfall förekom då företag hade en separat redovisning för CSR, en 

så kallad hållbarhetsredovisning. Det kan ha bidragit till att information om företags 

CSR-aktiviteter inom respektive ansvarsområde förbisågs, då studien inte tog hänsyn till 

denna rapport.  

Då studien tillämpat en innehållsanalys, som sträckte sig över en tidsperiod mellan åren 

2007 och 2011, förutsatte det att företags årsredovisningar fanns representerade under 

denna tid. Urvalet, som tidigare presenterats, baserades på ett stratifierat slumpmässigt, 

då författarna ville säkerställa i den mån det gick, att fördelningen av sektorer som 

sedan delades in i tillverkande och tjänstproducerande företag, var jämt fördelad. För att 

genomföra urvalet användes Excels slumpgenerator som hjälpmedel, som oberoende 

valde ut företag i respektive sektor. Därefter laddades de utvalda företagens 

årsredovisningar ned, dock uppstod det problematik med vissa av de utvalda företagen. 

Det visade sig att vissa företags årsredovisningar inte gick att tillgå via deras hemsidor, 

för studiens aktuella tidsperiod, samt att vissa endast hade årsredovisningar skrivna på 
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engelska. Vidare var det ett företag som hade brutet räkenskapsår. Oavsett om företag 

saknade årsredovisningar, om den var skriven på engelska eller om det förekom brutet 

räkenskapsår, räknades dessa företag som bortfall i denna studie. Detta eftersom 

innehållsanalysen skulle bestå av så jämförbara årsredovisningar som möjligt.  

För att studien ändå skulle försöka ha ett urval motsvarande det ursprungliga på 28 

stycken, genomfördes ytterligare en körning i Excels slumpgenerator för att försöka 

täcka upp för de bortfall som uppstått. I vissa sektorer fanns det dock inte fler företag 

för Excel att välja ut, vilket resulterade att den slutgiltiga summan företag studiens 

innehållsanalys baserades på, var 26 stycken, vilket gav totalt antal årsredovisningar om 

130. Av studiens nio sektorer var det endast sektorerna hälsovård och konsumenttjänster 

som innehöll bortfall och som det inte gick att komplettera med andra företag. De 

övriga bortfallen som härstammade från sektorerna teknik, telekom och material, fanns 

det andra företag för Excels slumpgenerator att välja mellan. Dessa bortfall kunde 

således kompletteras med andra företag inom samma sektor. Urvalet kom således att 

bestå av 26 företag, vilket representerar 43,3 % av populationen. Med tanke på att 

studien tillämpat en innehållsanalys vilken sträcker sig över fem år, kan urvalet ändå 

betraktas som representativt med tanke på den mängd årsredovisningar som måste 

genomarbetas, samt att det totalt sett gav 104 observationer. I appendix 3 återfinns de 

företag som ligger till grund för innehållsanalysen. 

 

Tabell 4.4 Antal företag i Large Cap indelat i bransch efter bortfall 

Bransch Urval Antal Årsredovisningar

Tillverkande företag

Industri 3 15

Olja & gas 1 5

Hälsovård 3 15

Konsumentvaror 4 20

Material 4 20

Tjänsteproducerande företag

Finans 4 20

Konsumenttjänster 3 15

Teknik 2 10

Telekom 2 10

Totalt 26 130
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4.8 Databearbetning  
Innehållsanalysens insamlade empiriska data bearbetades med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS och baseras på univariata-, bivariata- och multivariata 

analysmetoder. De tester som har använts grundas på de som lämpar sig bäst till kvot- 

och dikotoma variabler, eftersom studien tillämpar dessa variabelformer.  

Då studien vill undersöka en given tidsperiod och endast är intresserad av en 

tidsförskjutning, delades inte analysen upp på samtliga år, utan enbart för den givna 

tidsperioden som presenterades i avsnitt 4.4. CSR-indikatorerna var uppbyggda på ett 

index motsvarande total antal ord hänförbara till respektive ansvarsområde i förhållande 

till totalt antal ord som skrevs i årsredovisning. Detta uttrycktes i procentenheter. I det 

första orsakssambandet som kopplas till nödvändigheten, då CSR-aktiviteter antas 

påverka lönsamheten, var den empiriska analysen baserad kring ansvarsområdena 

ekonomi, legalt och etiskt, samt summan av dessa. Således bortsågs ansvarsområdet 

filantropi av den anledning att det ansvarsområdet inte ingick vid beaktande av CSR-

aktiviteter som nödvändighet.  

Orsakssambandet som kopplar CSR-aktiviteter till lyx, utgår istället från att företag i 

grunden är lönsamma och att det således skapas utrymme åt att ägna sig åt filantropiska 

aktiviteter. För att analysera CSR-aktiviteter som en lyx, hade det således egentligen 

räckt med att analysera det filantropiska ansvarsområdet, men då hypotes 2 utgår från 

att det finns ett samband mellan företag inom samma bransch och nivån i CSR-

pyramiden, krävdes att samtliga fyra ansvarsområden analyserades i detta 

orsakssamband. Eftersom argumentationen bakom hypotesen grundas på att företag 

även kommer att ägna sig åt filantropiska aktiviteter om de andra företagen inom 

samma bransch gör det.  Även om hypotesen i grunden kopplas till CSR-aktiviteter som 

nödvändighet, krävdes det att den testades i det andra orsakssambandet för att 

möjliggöra analysering. Således var den empiriska analysen hänförbar till att förklara 

CSR-aktiviteter som lyx, uppbyggd på samliga av de fyra ansvarsområden och summan 

av dessa. 

I analysens inledningsfas kontrollerades det att variablerna var normalfördelade, vilket 

innebär att dess värden inte avsevärt avvek från medelvärdet. För att utläsa om 

variablerna var normalfördelade tillämpades histogram som även visade 

normalfördelningskurva. Vidare användes även Kolmogorov-Smirnovtestet. 
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4.8.1 Univariat analys 
Den univariata analysen möjliggör analys av en variabel åt gången. Således är det 

möjligt att analysera samtliga av de beroende-, oberoende- och kontrollvariabler 

separat. Den univariata analysen ämnar till att skapa en överskådlig bild över det 

insamlade materialet, antingen med hjälp av frekvenstabeller eller diagram (Bryman & 

Bell, 2005). Även denna studie tillämpade frekvenstabeller och histogram för att 

åskådliggöra materialet på ett lättförståligt sätt.  

Enligt Bryman och Bell (2005) kan det aritmetiska medelvärdet användas vid statistisk 

analys, vilket vanligtvis kallas för medelvärde. Även denna studie tillämpar det 

aritmetiska medelvärdet, då det enligt Bryman och Bell (2005) fungerar vid analys av 

kvotvariabler. En annan anledning till att studien tillämpade detta mått var för att det 

möjliggjorde mätning av, var tyngdpunkten fanns i materialet. Nackdelen med att 

använda sig av detta mått, är dock att det kan ge missvisande information om en del av 

materialet innehåller kraftiga avvikelser från medelvärdet (Byström & Byström 2011). 

Förutom det aritmetiska medelvärdet tillämpades även standardavvikelse, vilken gav 

information om spridningen kring medelvärdet.  

4.8.2 Bivariat analys 
Enligt Bryman och Bell (2005) används den bivariata analysen för att kunna analysera 

två variabler åt gången och avser att fastställa samband mellan dessa. Ett samband 

innebär att variation i en variabel överensstämmer med variation i den andra (Bryman & 

Bell, 2005; Djurfeldt et al., 2010). Vi genomförde bivariat analys för att studera hur 

våra oberoende- och beroende variabler påverkade varandra. I och med att studien 

bygger på två orsakssamband, där det ena betraktar CSR-aktiviteter som en 

nödvändighet och utgår från att CSR-aktiviteter påverkar lönsamheten, medan den 

andra istället utgår från att CSR-aktiviteter påverkas av lönsamheten och kopplas ihop 

med lyx, medför det till att studien tillämpar ett flertal beroende variabler. I det 

förstnämnda fallet utgör lönsamhet, i form av ROE och ROA, de beroende variablerna, 

medan i det andra fallet är det nivån i CSR-pyramiden. Nivån i CSR-pyramiden innebär 

att den beroende variabeln är uppdelad i totalt fem stycken, en för varje ansvarsområde 

samt en för summan av de fyra ansvarsområdena. De beroende variablerna testades 

separat i den bivariata analysen för att undersöka hur varje enskild oberoende variabel 

relateras till dem. Bryman och Bell (2005) framhåller att det i den bivariata analysen 
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inte går att uttala sig om vilken av variablerna som påverkar varandra, utan enbart att 

det föreligger ett samband mellan dem. Således säger den bivariata analysen ingenting 

om kausaliteten.  

Bryman och Bell (2005) anför att det finns flera olika tillvägagångssätt att genomföra 

bivariat analys och att det är vilken typ av variabler som ämnas undersökas som är den 

avgörande faktorn. I och med att studien baseras på kvotvariabler i det första 

orsakssambandet och såväl kvot- som dikotoma variabler i det andra orsakssambandet, 

har tester anpassade till dem använts.  I de båda orsakssambanden har korrelationen 

mellan kvotvariablerna och de dikotoma variablerna testats med hjälp av Spearmans 

rho, eftersom testet inte kräver att variablerna är normalfördelade. Analyser med 

Spearmans rho, anger korrelationskoefficienten, vilken är en indikator på hur starkt 

sambandet är mellan olika variabler (Bryman & Bell, 2005). Koefficienten kan anta alla 

värden mellan -1 och +1. Värde som motsvarar +1 är ett perfekt positivt linjärt 

samband, och visar på ett starkt samband (Bryman & Bell, 2005; Djurfeldt et al., 2010).       

4.8.3 Multivariat analys 
Vid multivariat analys är det möjligt att vid ett och samma tillfälle analysera minst tre 

variabler (Bryman, 2011; Bryman & Bell, 2005). Vid multivariat analys är det således 

möjligt att använda sig av kontrollvariabler, vilket gjorde den tillämpbar i denna studie. 

Genomförandet av en multivariat analys möjliggör att undersöka om det finns ett 

samband mellan olika variabler och att detta eventuella samband inte beror på någon 

kontrollvariabel (Bryman & Bell, 2005; Djurfeldt et al., 2010). För att en multivariat 

analys ska vara möjlig förutsätts det att de oberoende variablerna har en inverkan på den 

beroende. För att möjliggöra testning av hypoteserna, har studien tillämpat hierarkiska 

regressioner, där den beroende variabeln förklaras av oberoende- och kontrollvariabler. 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) förutsätter regressioner att den beroende variabeln 

som undersöks, är av kvantitativ art, vilket ligger i linje med båda av studiens 

orsakssamband.  

Analyseringen av de hierarkiska regressionerna inleddes med att undersöka om 

modellen var signifikant. Vidare utlästes den justerade förklaringsgraden och visar hur 

mycket av den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna. Om 

den justerade förklaringsgraden är 1, visar det på ett fullständigt samband, medan ett 

nollvärde visar att det inte föreligger något samband alls (Djurfeldt et al., 2010). 
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Analysen fortskred sedan med att kontrollera för autokorrelation, eftersom denna risk 

förekommer vid analysering av en tidsperiod (Djurfeldt & Barmark, 2009). Innebörden 

av autokorrelation är att tidsperioden är korrelerad i sig själv, och därmed är åren 

korrelerade. Orsaken till detta beror vanligtvis på att det är samma eller likartade 

observationer som studeras under samtliga år. Studien tillämpar Durbin-Watson i 

samband med den hierarkiska regressionsanalysen för att kontrollera mot 

autokorrelation. För att säkerställa att det inte föreligger någon autokorrelation bör 

Durbin-Watson visa ett värde mellan 1,5 och 2,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

När vi genomförde våra hierarkiska regressioner i det första orsakssambandet visade de 

beroende variablerna ROE och ROA, ett lågt Durbin-Watson värde på runt 1,4. I det 

andra orsakssambandet som kopplas till lyx, visade Durbin-Watson återigen ett alldeles 

för lågt värde, då de varierade mellan 0,7-0,9. Därmed förelog det autokorrelation enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009), och för att lösa denna problematik laggades den 

beroende variabeln. Detta innebär att en ny variabel skapas med avsikt att korrigera en 

föreliggande autokorrelation. Den nya laggade versionen, används sedan som en 

oberoende variabel. Eftersom den beroende variabeln i det andra orsakssambandet är 

nivån i CSR-pyramiden, var vi tvungna att lagga samtliga av de fyra ansvarsområdena 

samt summan av dessa. Efter att vi hade laggat den beroende variabeln hamnade 

Durbin-Watson värdet på en accepterad nivå. En konsekvens av detta blev dock att 

regressionsmodellen kunde visa signifikans, men att de oberoende variablerna i 

modellen som ämnade förklara den beroende inte visade signifikans. På så vis skapade 

den laggade variabeln en form av missvisande signifikans i regressionsmodellen. 

Även risk för multikollinearitet föreligger vid multivariat regressionsanalys, vilket 

innebär att det finns korrelation mellan de oberoende variablerna. Om multikollinearitet 

existerar, innebär det en försvåring i uttalandet om hur de oberoende variablerna faktiskt 

påverkar den beroende variabeln (Djurfeldt et al., 2010). Om sådant är fallet, kommer 

standardfelen att öka och analysen blir mindre pålitlig. För att konstatera att det inte 

förelåg någon multikollinearitet genomfördes en kollinearitetsdiagnos som visar VIF- 

och toleransvärde. VIF värdet bör ligga mellan 0,5 och 2,5 för att inte risken för 

multikollinearitet ska vara stor. När VIF-värdet är lika med 1 tyder det på att det inte 

finns någon risk för multikollinearitet (Djurfeldt et al., 2010). Toleransvärdena bör 

istället fluktuera kring ett värde som överstiger 0,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009). 
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För att kunna avgöra om studiens hypoteser kunde accepteras eller inte, studerades 

kollinearitetsdiagnosen för att se om de oberoende variablerna var signifikanta eller 

inte. Om de visade sig signifikanta studerades B-värdet för att fastställa om det var en 

positiv eller negativ inverkan.  
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5 Empirisk analys 

apitlet ger en presentation och sammanfattning över det insamlade 

empiriska materialet som erhölls via årsredovisningar, med hjälp av tester 

och analysering. För att skapa en överskådlig blick över analysen, är varje 

avsnitt uppdelad i de båda orsakssambanden. Där det ena avser CSR-aktiviteter som en 

nödvändighet, och det andra CSR-aktiviteter som en lyx. För att testa studiens 

hypoteser har den empiriska analysen inletts med univariata analyser. Därefter 

undersöks korrelationen mellan variablerna genom korrelationsmatris i den bivariata 

analysen. Analysen fortsätter sedan med multivariata analyser för att sedan avslutas 

med hypotesprövning.   
 

5.1 Normalfördelning 
Test om variablerna var normalfördelade eller inte, skedde med hjälp av histogram med 

normalfördelningskurva, och värden enligt Kolmogorov-Smirnovtest. De variabler som 

inte kunde betraktas som normalfördelade logaritmerades. 

I studiens orsakssamband som syftar till att undersöka om CSR-aktiviteter kan urskiljas 

som en nödvändighet, var variablerna ROE, ROA, storlek och institutionellt ägande inte 

normalfördelade. Vid granskning av variabler hänförbara till orsakssambandet som 

ämnar till att förklara CSR-aktiviteter som lyx, visade det sig att variablerna 

filantropiskt ansvarsområde, soliditet, kassaflöde, insiderägande, storlek och 

institutionellt ägande inte var normalfördelade enligt Kolmogorov-Smirnovtestet, och 

således logaritmerades de.  

Efter logaritmeringen kunde inte samtliga variabler betraktas som normalfördelade 

enligt Kolmogorov-Smirnovtestet. Men efter att studerat histogram med 

normalfördelningskurva över studiens observationer om 104 stycken, kunde vi ändå 

urskilja att variablernas värden fluktuerade runt medelvärdet och således 

normalfördelningskurvan. Trots att variablerna enligt Kolmogorov-Smirnovtestet inte 

kunde nå upp till normalfördelning, indikerar histogrammen att de är normalfördelade 

och betraktas därefter.      

K 
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5.2 Univariat analys 
I detta avsnitt presenteras de univariata analyserna uppdelade på de båda 

orsakssambanden under den givna tidsperioden studien baseras på. Inledningsvis 

presenteras den årliga förändringen av samtliga ansvarsområden kopplade till CSR, 

uttryckt i procent respektive antal ord. Ur diagrammen går det att utläsa att det 

ekonomiska ansvarsområdet dominerar och har ökat successivt under tidsperioden. 

Efter det ekonomiska ansvarsområdet tenderar företag att engagera sig i aktivteter 

hänförbara till det etiska ansvarsområdet. Det legala och framförallt det filantropiska 

ansvarsområdet är underrepresenterat jämfört med de andra ansvarsområdena, men 

tenderar att öka minimalt mellan åren. Även om de fyra ansvarsområdena skiljer sig 

mycket vad gäller deras procent och antal ord, har deras årliga ökning varit liknande.  

 

Tabell 5.1 Årlig utveckling av företags redovisning av CSR-aktiviteter i procent 
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Tabell 5.2 Årlig utveckling av företags redovisning av CSR-aktiviteter uttryckt i antal 

ord 

5.2.1 CSR-aktiviteter som en nödvändighet 
I tabell 5.3 ges beskrivande statistik över de variabler som är hänförbara till 

orsakssambandet som kopplar CSR-aktiviteter till nödvändighet. Tabellen visar minimi- 

och maximivärden, medelvärde och standardavvikelse. Här antas det att CSR-aktiviteter 

påverkar lönsamheten i form av ROE och ROA. Således är lönsamheten den beroende 

variabeln och nivån i CSR-pyramiden den oberoende. 

 

Tabell 5.3 Beskrivande statistik för den valda tidsperioden 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2007 2008 2009 2010 2011

Filantropiskt

Etiskt

Legalt

Ekonomi

N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

ROE 104 -71,628 82,1 20,211 21,991

ROA 104 -113,150 66,6 14,012 20,763

Ekonomiskt

Ansvarsområde 104 1,117 2,692 1,945 0,322

Legalt

Ansvarsområde 104 0,024 0,145 0,604 0,022

Etiskt

Ansvarsområde 104 0,450 1,712 1,035 1,035

Summa av

ekonomiskt,

legalt & etiskt 104 2,080 4,101 3,052 0,446

Storlek 104 239 229628 46941 57884

Ägarkoncentration 104 13,060 94,100 50,729 20,172

Institutionellt ägande 104 2,9 89 34,138 23,232

Valid N 104
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Ur tabell 5.3 går det att utläsa att medelvärdet för ROE är ungefär 20 % medan det för 

ROA är runt 14 %. Standardavvikelsen är relativt stor för variablerna ROE, ROA, 

storlek, ägarkoncentration och institutionellt ägande. Denna spridning beror på att dessa 

värden kan skilja sig markant åt mellan företagen på Large Cap som studien har baserat 

urvalet på. Medelvärdet för de olika ansvarsområdena visar på relativt låga procenttal. 

Det ska inte glömmas bort att dessa värden speglar summan av indikatorerna, 

hänförbara till ansvarsområden i förhållande till totalt antal ord i årsredovisning, och 

visar därför låga värden.  

5.2.2 CSR-aktiviteter som en lyx 
Tabell 5.4 nedan, innehåller beskrivande statistisk över studiens samtliga variabler för 

den valda tidsperioden och avser orsakssambandet som kopplar CSR-aktiviteter till lyx. 

Detta orsakssamband innehåller fem beroende variabler och utgörs av de olika 

ansvarsområden samt summan av de fyra, eftersom det är nivån av CSR-pyramiden som 

avses att förklaras. Det ekonomiska ansvarsområdet har ett medelvärde på 1,99 %, 

vilket innebär att företagen i genomsnitt engagerar sig i det ekonomiska ansvarsområdet 

som motsvarar 1,99 % av totalt antal ord i årsredovisningen. Vidare ger tabellen 

information om att medelvärdet för det legala ansvarsområdet är 0,06 %, följt av det 

etiska och filantropiska med 1,05 % respektive 0,0007 %. Medelvärdet för summan av 

samtliga ansvarsområden motsvarar 3,14 %.  

Det är även värt att notera att den stora skillnaden på minimi- och maximivärden 

avseende kontrollvariabeln storlek, som mättes genom total omsättning, beror på att 

omsättningen bland de företag på Large Cap som studien baseras på, varierar kraftigt. 

Vidare varierar dessa värden relativt mycket på variablerna soliditet, kassaflöde, 

insiderägande och institutionellt ägande. Även dessa variationer beror på att dessa 

värden varierar kraftigt mellan studiens urval av företag. 
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Tabell 5.4 Beskrivande statistisk för den valda tidsperioden 

5.3 Bivariat analys 
I den bivariata analysen genomfördes en korrelationsanalys för att testa om det förelåg 

någon korrelation mellan variablerna i de båda orsakssambanden. Spearmans rho har 

använts i båda orsakssambandet, eftersom testet inte kräver att variablerna är 

normalfördelade (Bryman & Bell, 2005; Byström & Byström, 2011; Djurfeldt & 

Barmark, 2009).   

5.3.1 CSR-aktiviteter som en nödvändighet 

Ur tabell 5.5 kan det urskiljas att det föreligger signifikans mellan de oberoende 

variablerna ekonomiskt och legalt ansvarsområde, i förhållande till den beroende 

variabeln ROE. Korrelationen är negativ i det förstnämnda fallet och positiv vad gäller 

det legala ansvarsområdet. ROA visar enbart signifikans i förhållande till det 

ekonomiska ansvarsområdet, där korrelationen är negativ. Av kontrollvariablerna är det 

N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

Ekonomiskt

ansvarsområde 104 1,204 2,692 1,992 0,315

Legalt

ansvarsområde 104 0,025 0,155 0,063 0,024

Etiskt

ansvarsområde 104 0,450 1,742 1,053 0,326

Filantropiskt

Ansvarsområde 104 0,000 0,005 0,001 0,001

Summa ekonomiskt,

legalt, etiskt &

filantropiskt 104 2,156 4,132 3,139 0,442

Soliditet 104 -3,270 99,290 43,448 22,282

Kassaflöde 104 -128,807 323,402 2,187 36,415

Insiderägande 104 0,003 92,784 9,897 21,232

Tillverkande

Branscher 104 0 1 0,577 0,496

Tjänsteproducerande

Branscher 104 0 1 0,423 0,496

Storlek 104 239 229628 46941 57884

Ägarkoncentration 104 13,060 94,1 50,729 20,177

Institutionellt ägande 104 2,9 89 34,138 23,232

Valid N 104
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storlek och institutionellt ägande som visar på signifikans förhållande till såväl ROE 

som ROA. Storlek har en positiv korrelation, medan institutionellt ägande visar på en 

negativ korrelation. Korrelationsanalysen antyder att det enbart är det ekonomiska och 

legala ansvarsområdet som har ett samband med lönsamhet. Således ger inte 

korrelationsanalysen någon indikation på att det skulle föreligga något samband mellan 

lönsamhet och det etiska ansvarsområdet eller summan av ekonomisk, legalt och etiskt.  

 

Tabell 5.5 Korrelationsanalys (Spearmans rho) för den valda tidsperioden   

5.3.2 CSR-aktiviteter som en lyx  
Den beroende variabeln i detta orsakssamband är nivån i CSR-pyramiden. Men för att 

det ska vara möjligt att mäta, är den uppdelad i de fyra ansvarsområdena: ekonomiskt, 

ROE ROA Ekonomiskt Legalt Etiskt Summa Storlek Ägar- Institu-

ansvars- ansvars- ansvars- ekonomiskt, koncent- tionellt

område Område Område legalt & ration Ägande

etiskt

Korrelation 1 0,793 -0,312 0,275 0,113 -0,122 0,196 -0,111 -0,22

ROE Sig. (2-t) 0,000 0,001 0,005 0,252 0,219 0,046 0,262 0,025

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Korrelation 0,793 1 -0,243 0,179 0,117 -0,068 0,307 -0,012 -0,205

ROA Sig. (2-t) 0,000 0,013 0,069 0,236 0,495 0,002 0,906 0,037

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Ekonomiskt Korrelation -0,312 -0,243 1 -0,212 0,004 0,658 -0,083 0,249 0,056

ansvars- Sig. (2-t) 0,001 0,013 0,031 0,966 0,000 0,4 0,011 0,574

Område N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Spear- Legalt Korrelation 0,275 0,179 0,212 1 0,366 0,152 0,146 -0,143 -0,186

mans ansvars- Sig. (2-t) 0,005 0,069 0,031 0,000 0,123 0,138 0,149 0,058

Område N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Rho Etiskt Korrelation 0,113 0,117 0,004 0,366 1 0,698 0,317 -0,196 0,231

ansvars- Sig. (2-t) 0,252 0,236 0,966 0,000 0,000 0,001 0,046 0,018

Område N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Summa

ekonomiskt, Korrelation -0,122 -0,068 0,658 0,152 0,698 1 0,141 0,024 0,188

legalt & Sig. (2-t) 0,219 0,495 0,000 0,123 0,000 0,154 0,812 0,056

etiskt N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Korrelation 0,196 0,307 -0,083 0,146 0,317 0,141 1 -0,167 0,235

Storlek Sig. (2-t) 0,046 0,002 0,4 0,138 0,001 0,154 0,09 0,016

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Pearson -0,111 -0,012 0,249 -0,143 -0,196 0,024 -0,167 1 -0,152

Ägar- Sig. (2-t) 0,262 0,906 0,011 0,149 0,046 0,812 0,09 0,124

koncentration N 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Pearson -0,22 -0,205 0,056 -0,186 0,231 0,188 0,235 -0,152 1

Institutionellt Sig. (2-t) 0,025 0,037 0,574 0,058 0,018 0,056 0,016 0,124

Ägande N 104 104 104 104 104 104 104 104 104
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legalt, etiskt och filantropiskt, samt en totaltsumma av de fyra ansvarsområdena 

tillsammans.  

I tabell 5.6 framgår det att det föreligger signifikanta samband mellan bransch och de 

beroende variablerna etiskt ansvarsområde, legalt ansvarsområde och ekonomiskt 

ansvarsområde samt summan av ansvarsområdena. I de tillverkande företagen är det 

enbart ekonomiskt ansvarsområde som visar negativ korrelation, medan de andra visar 

positiv. Tjänsteproducerande företag har motsatt korrelation med respektive beroende 

variabel. Detta tyder på att företag inom samma bransch engagerar sig i liknande CSR-

aktiviteter, men att filantropiska CSR-aktiviteter inte korrelerar med bransch.  

För summan av filantropi, etiskt, legalt och ekonomisk visar korrelationsanalysen att det 

föreligger signifikans i förhållande till kontrollvariabeln institutionellt ägande, med en 

korrelation som är positiv.  

I det filantropiska ansvarsområdet förekommer det enbart signifikans mellan oberoende 

variabeln insiderägande, med en positiv korrelation. Det kan även vara värt att 

observera att det filantropiska ansvarsområdet nästintill uppnår signifikans i förhållande 

till den oberoende variabeln soliditet. Vidare visar korrelationsanalysen att det är 

negativ korrelation dem sinsemellan. Det föreligger även ett signifikant samband mellan 

filantropiska ansvarsområdet och kontrollvariabeln institutionellt ägande, vilken är 

negativt korrelerad.  

Det etiska ansvarsområdet är signifikant och negativt korrelerad med soliditet som är 

oberoende variabel. Vidare är den signifikant med samtliga av kontrollvariablerna. Av 

kontrollvariablerna är det negativ korrelation mellan ägarkoncentration, medan det 

föreligger positiv korrelation med de två resterande kontrollvariablerna.  

I det legala ansvarsområdet föreligger det signifikant negativt samband med oberoende 

variablerna soliditet samt kontrollvariabeln ägarkoncentration. I det sista 

ansvarsområdet, ekonomiskt, är det signifikant positivt samband med kontrollvariabeln 

ägarkoncentration. Samt att det är signifikant positivt samband i förhållande till den 

oberoende variabeln soliditet. Ur korrelationsmatrisen går det även att urskilja att de 

olika ansvarsområdena till viss del korrelerar med varandra.  
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Detta ger en antydan om att soliditet har ett negativt samband med filantropiskt, etiskt 

och legalt, samt ett positivt samband med ekonomsikt ansvarsområde. Däremot visar 

kassaflöde inget samband med någon beroende variabel. Variabeln insiderägande visar 

indikation på att det finns ett positivt samband med det filantropiska ansvarsområdet.  

Tabell 5.6 Korrelationsanalys (Spearmans rho) för den valda tidsperioden   

 

Summa eko- Filan- Etiska Legala Ekonom- Soliditet Kassa- Insider- Tillverk- Tjänste- Storlek Ägar- Institu-

nomiskt, leg- tropiska ansvars- ansvars- iska flöde ägande ande produc. koncen- tionellt

alt, etiskt & ansvars- området området ansvars- branscher branscher tration ägande

filantropiskt området området

Summa

ekonom-

iska, leg- Korrelation 1 0,025 0,730 0,183 0,583 -0,123 -0,022 -0,133 0,304 -0,304 0,162 0,003 0,202

alt, etiskt Sig. (2-tailed 0,804 0,000 0,063 0,000 0,212 0,825 0,178 0,002 0,002 0,101 0,977 0,040

& filan- N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

tropiskt

Filan-

tropiska Korrelation 0,025 1 0,288 0,405 -0,385 -0,187 0,017 0,257 0,069 -0,069 -0,055 -0,038 -0,17

ansvars- Sig. (2-tailed 0,804 0,003 0,000 0,000 0,057 0,863 0,008 0,485 0,485 0,580 0,704 0,084

området N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Etiska Korrelation 0,730 0,288 1 0,474 -0,067 -0,385 0,031 -0,022 0,587 -0,587 0,259 -0,193 0,228

Spear- ansvars- Sig. (2-tailed 0,000 0,003 0,000 0,501 0,000 0,754 0,824 0,000 0,000 0,008 0,049 0,020

mans området N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Legala Korrelation 0,183 0,405 0,474 1 -0,315 -0,329 0,066 0,076 0,276 -0,276 0,125 -0,241 -0,096

Rho ansvars- Sig. (2-tailed 0,063 0,000 0,000 0,001 0,001 0,506 0,443 0,005 0,005 0,205 0,014 0,331

området N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Ekonom-

iska Korrelation 0,583 -0,385 -0,067 -0,315 1 0,234 -0,091 -0,137 -0,193 0,193 -0,021 0,272 0,11

ansvars- Sig. (2-tailed 0,000 0,000 0,501 0,001 0,017 0,356 0,166 0,049 0,049 0,836 0,005 0,265

området N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Korrelation -0,123 -0,187 -0,385 -0,329 0,234 1 -0,097 0,158 -0,427 0,427 -0,095 0,432 -0,248

Soliditet Sig. (2-tailed 0,212 0,057 0,000 0,001 0,017 0,326 0,109 0,000 0,000 0,337 0,000 0,011

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Korrelation -0,22 0,017 0,031 0,066 -0,091 -0,097 1 -0,056 0,039 -0,039 0,126 -0,002 0,017

KassaflödeSig. (2-tailed 0,825 0,863 0,754 0,506 0,356 0,326 0,576 0,695 0,695 0,203 0,985 0,864

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Korrelation -0,133 0,257 -0,022 0,076 -0,137 0,158 -0,056 1 -0,158 0,158 -0,566 0,527 -0,294

Insider- Sig. (2-tailed 0,178 0,008 0,824 0,443 0,166 0,109 0,576 0,110 0,110 0,000 0,000 0,002

ägande N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Tillverk- Korrelation 0,304 0,069 0,587 0,276 -0,193 -0,427 0,039 -0,158 1 -1 0,169 -0,386 0,366

ande Sig. (2-tailed 0,002 0,485 0,000 0,005 0,049 0,000 0,695 0,110 0,087 0,000 0,000

branscher N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Tjänste- Korrelation -0,304 -0,069 -0,587 -0,276 0,193 0,427 -0,039 0,158 -1 1 -0,169 0,386 -0,366

produc. Sig. (2-tailed 0,002 0,485 0,000 0,005 0,049 0,000 0,695 0,110 0,087 0,000 0,000

branscher N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Korrelation 0,162 -0,055 0,259 0,125 -0,021 -0,095 0,126 -0,566 0,169 -0,169 1 -0,169 0,235

Storlek Sig. (2-tailed 0,101 0,58 0,008 0,205 0,836 0,337 0,203 0,000 0,087 0,087 0,09 0,016

N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Ägar- Korrelation 0,003 -0,038 -0,193 -0,241 0,272 0,432 -0,002 0,527 -0,386 0,386 -0,167 1 -0,152

koncen- Sig. (2-tailed 0,977 0,704 0,049 0,014 0,005 0,000 0,985 0,000 0,000 0,000 0,090 0,124

tration N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Institu- Korrelation 0,202 -0,170 0,228 -0,096 0,110 -0,248 0,017 -0,294 0,366 -0,366 0,235 -0,152 1

tionellt Sig. (2-tailed 0,040 0,084 0,020 0,331 0,265 0,011 0,864 0,002 0,000 0,000 0,016 0,124

ägande N 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
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5.4. Multivariat analys 
I den multivariata analysen är det möjligt att vid ett och samma tillfälle analysera hur 

flera oberoende variabler samvarierar med den beroende. I de båda orsakssambanden 

har det genomförts ett flertal hierarkiska regressioner, eftersom den beroende variabeln 

är olika beroende på vilket orsakssamband som avses.  

5.4.1 CSR-aktiviteter som en nödvändighet 

I detta orsakssamband ämnas följande hypotes att testas: 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan nivån i CSR-pyramiden och 

lönsamhet.   

Tabell 5.7 visar att modellen för samtliga variabler är signifikant med en justerad 

förklaringsgrad 7 %. Då Durbin-Watson visar ett värde på 1,903 föreligger det inte 

någon risk för autokorrelation i residualerna.    

 
Tabell 5.7 Sammanfattning av regressionsmodell där ROE är beroende variabel, med 

enbart kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden  

Tabell 5.8 visar att modell 2, där samtliga variabler ingår, att det enbart föreligger 

signifikans i kontrollvariabeln storlek. Storlek har en positiv inverkan på ROE som är 

beroende variabel. Modellen visar således inget signifikant samband mellan den 

oberoende variabeln som utgör summan av ekonomiskt, legalt och etiskt i förhållande 

till ROE som är beroende. Detta styrks även av tidigare forskning som haft svårt att 

fastsälla ett positivt samband mellan CSR-aktiviteter och lönsamhet (Arvidsson, 2010; 

Branco & Rodrigues, 2008; Haniffa & Cooke, 2005; Inoue & Lee, 2011; Lee et al., 

2013; Reverte, 2009).  

Risk för multikollinearitet finns vid hierarkisk regression, och för att kontrollera för 

denna studerades kollinearitetsdiagnosen som visar tolerans- och VIF-värden för den 

givna tidsperioden. Ur tabell 5.13, har alla variabler ett toleransvärde som överstiger 0,5 

Modell R R2 Justerad Förändringsstatsistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,324¹ 0,105 0,078 0,105 3,860 3 99 0,012

Samtliga

variabler 0,339² 0,115 0,070 0,2448 0,011 2 97 0,564 1,903
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och ett VIF-värde inom dess gränsvärden, och således föreligger det inte någon risk för 

multikollinearitet.   

I och med att modellen inte visar något signifikant samband på den oberoende variabeln 

genomfördes ytterligare regressioner där vi delade upp summan av ekonomiskt, legalt 

och etiskt. Vi genomförde således ytterligare tre regressioner där varje ansvarsområde 

agerade som oberoende variabel separat. Då ingen av regressionerna visade på någon 

signifikans på de oberoende variablerna, utan enbart på kontrollvariabeln storlek, har vi 

valt att inte presentera modellerna, utan de finns istället i appendix 4. 

För att undersöka orsakssambandet ytterligare användes ROA som beroende variabel. 

Även dessa regressioner visade sig ge samma utslag som när ROE användes som 

beroende variabel, och därmed har vi valt att inte presentera de regressionerna. Detta 

styrks även av den bivariata analysen och korrelationsmatris 5.9 som visade en 

korrelationen mellan ROE och ROA.      

Tabell 5.8 Hierarkisk regression där ROE är beroende variabel, med enbart 

kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden  

5.4.2 CSR-aktiviteter som en lyx 

Följande hierarkiska regressioner testar fyra hypoteser: 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan företag i samma bransch och nivån i CSR-

pyramiden.  

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant 1,633 0,188 8,693 0,000

Storlek 0,096 0,037 0,267 2,577 0,011 0,843 1,186

1 Ägarkoncentration -0,002 0,001 -0,133 -1,324 0,188 0,892 1,121

Institutionellt ägande -0,001 0,001 -0,069 -0,696 0,488 0,927 1,079

Konstant 1,711 0,280 6,104 0,000

Laggad konstant -0,094 0,101 -0,094 -0,934 0,353 0,899 1,113

Storlek 0,102 0,039 0,283 2,595 0,011 0,769 1,300

Ägarkoncentration -0,002 0,001 -0,148 -1,453 0,150 0,876 1,142

2 Institutionellt ägande -0,001 0,001 -0,085 -0,846 0,400 0,901 1,110

Summa ekonomiskt,

legalt & etiskt 0,031 0,056 0,055 0,560 0,577 0,939 1,065
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Hypotes 3a: Det finns ett positivt samband mellan soliditet och nivån i CSR-pyramiden. 

Hypotes 3b: Det finns ett positivt samband mellan kassaflöde och nivån i CSR-

pyramiden. 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan insiderägande och nivån i CSR-

pyramiden.    

5.4.2.1 Kontroll för multikollinearitet 

I en multipel regression är det viktigt att beakta risken för multikollinearitet, vilket 

medförde att det genomfördes en kollinearitetsdiagnos i anknytning till hierarkiska 

regressioner. I tabell 5.9, framgår det att modellen som helhet är signifikant. Men tabell 

5.10, visar att det enligt kollinearitetsdiagnosen föreligger multikollinearitet i 

variablerna ägarkoncentration och insiderägande. Toleransen är 0,480 respektive 0,502, 

och VIF-värdet är 2,083 respektive 1,993. Den hierarkiska regressionen är baserad på 

att den beroende variabeln utgörs av summan av ansvarsområdena. Det genomfördes 

även ytterligare fyra regressioner där var och ett av ansvarsområdena agerade beroende 

variabel. Det som är värt att notera från de regressionerna är att samma resultat 

angående multikollineratitet visades på variablerna ägarkoncentration och 

insiderägande. Vi har dock valt att endast presentera den första regressionen med 

summan av ansvarsområdena, eftersom de andra visar samma.   

Ur tabell 5.6 som utgör korrelationsmatris gick det att urskilja att ägarkoncentration och 

insiderägande korrelerade med varandra. Därför kan inte dessa två variabler vara i en 

och samma regressionsanalys och måste därmed separeras. Detta medförde att 

regressionerna när CSR-aktiviteter som en lyx analyserades, uteslöt kontrollvariabeln 

ägarkoncentration. Då ägarkoncentration inte togs i beaktande låg tolerans för variabeln 

insiderägande över 0,5. Eftersom toleransvärdena och VIF-värdena befann sig inom 

gränsvärdena i regressionerna, visar det att en uteslutning av ägarkoncentration medfört 

att multikollinearitet undvikits. Då ägarstrukturen utgjorde en kontrollvariabel valdes 

istället presentation av de regressioner som gjordes med den oberoende variabeln 

insiderägande, då denna ämnas testa en hypotes. Regressioner gjorda med variabeln 

ägarkoncentration finns kortfattat presenterat i avsnitt 5.4.4.       
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Tabell 5.9 Sammanfattning av regressionsmodell där summan av ekonomisk, legalt, 

etiskt och filantropi är beroende variabel, med enbart kontrollvariabler (1) och 

samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden 

Tabell 5.10 Hierarkisk regression där summan av ekonomisk, legalt, etiskt och 

filantropi är beroende variabel, med enbart kontrollvariabler (1) och samtliga variabler 

(2) för den valda tidsperioden 

5.4.2.2 Hierarkisk regression med insiderägande 

Tabell 5.11 visar att modellen för samtliga variabler är signifikant. Den justerade 

förklaringsgraden är 43,6 %. Ingen risk för autokorrelation då Durbin-Watson är 1,876 

och rör sig inom gränsvärdet. 

Modell R R2 Justerad Förändringsstatsistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,294¹ 0,086 0,058 0,086 3,112 3 99 0,030

Samtliga

variabler 0,702² 0,493 0,450 0,407 15,106 5 94 0,000 1,910

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant 2,175 0,342 6,366 0,000

1 Storlek 0,147 0,066 0,235 2,234 0,028 0,831 1,203

Ägarkoncentration 0,002 0,002 0,103 1,012 0,314 0,890 1,123

Institutionellt ägande 0,162 0,114 0,143 1,418 0,159 0,907 1,103

Konstant 0,817 0,405 2,016 0,047

Laggad konstant 0,600 0,078 0,603 7,669 0,000 0,871 1,148

Storlek 0,019 0,057 0,030 0,327 0,744 0,651 1,537

Ägarkoncentration 0,004 0,002 0,197 1,855 0,067 0,480 2,083

Institutionellt ägande -0,010 0,095 -0,009 -0,109 0,913 0,765 1,308

2 Soliditet -0,002 0,002 -0,118 -1,251 0,214 0,604 1,655

Kassaflöde 0,087 0,116 0,057 0,747 0,457 0,919 1,088

Insiderägande -0,041 0,038 -0,113 -1,094 0,277 0,502 1,993

Tillverkande företag 0,126 0,078 0,143 1,611 0,110 0,686 1,458
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Tabell 5.11 Sammanfattning av regressionsmodell där summan av ekonomisk, legalt, 

etiskt och filantropi är beroende variabel, med enbart kontrollvariabler (1) och 

samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden 

 

Enligt tabell 5.12 nedan är det ingen variabel som är signifikant. Således finns det inget 

signifikant samband mellan den beroende variabeln som är summan av ekonomiskt, 

legalt, etiskt och filantropi, och de oberoende variablerna. Anledningen till att modellen, 

enligt tabell 5.11, visar signifikans men att inga variabler, enligt 5.12, visar signifikans 

står troligtvis att finna i att det används en laggad variabel för att förhindra 

autokorrelation. Den laggade variabeln är stark signifikant till den beroende, eftersom 

det är en modifierad version av den. Modellen visar inte heller någon risk för 

multikollinearitet då samtliga variablers toleransvärde överstiger 0,5 och har ett VIF-

värde som betraktas som riskfritt.      

 
Tabell 5.12 Hierarkisk regression där summan av ekonomisk, legalt, etiskt och 

filantropi är beroende variabel, med enbart kontrollvariabler (1) och samtliga variabler 

(2) för den valda tidsperioden 

Modell R R2 Justerad Förändringsstatsistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,277¹ 0,077 0,058 0,077 4,155 2 100 0,018

Samtliga

variabler 0,689² 0,475 0,436 0,398 14,399 5 95 0,000 1,876

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant 2,384 0,272 8,761 0,000

1 Storlek 0,127 0,063 0,204 2,025 0,046 0,911 1,098

Institutionellt ägande 0,154 0,114 0,136 1,353 0,179 0,911 0,110

Konstant 0,991 0,427 2,322 0,022

Laggad konstant 0,620 0,079 0,623 7,894 0,000 0,887 1,127

Storlek 0,024 0,058 0,039 0,425 0,672 0,653 1,532

Institutionellt ägande 0,021 0,095 0,019 0,222 0,825 0,790 1,266

2 Soliditet -0,001 0,002 -0,043 -0,502 0,617 0,738 1,355

Kassaflöde 0,073 0,117 0,048 0,620 0,537 0,923 1,083

Insiderägande -0,004 0,032 -0,010 -0,110 0,913 0,707 1,414

Tillverkande  företag 0,091 0,077 0,103 1,180 0,241 0,729 1,371
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I Tabell 5.13 nedan visar att modellen för samtliga variabler är signifikant. Den 

justerade förklaringsgraden är relativt höga 44,8 % och det finns inte någon risk för 

autokorrelation då värdet på Durbin-Watson är 2,402.      

 
Tabell 5.13 Sammanfattning av regressionsmodell där filantropi är beroende variabel, 

med enbart kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden 

Ur tabell 5.14 förekommer det signifikans på den oberoende variabeln insiderägande. 

Insiderägande har en positiv inverkan på filantropiska aktiviteter. Det signifikanta 

sambandet mellan insiderägande och filantropiskt ansvarsområde stöds av Barnea och 

Rubin (2010) samt Jo och Harjoto (2012), som poängterar att insiders i form av ledning 

och styrelse kan ägna sig åt CSR-aktiviteter för att förknippas med gott rykte och goda 

samhällsmedborgare. Vidare föreligger det ett signifikant positivt samband på 

kontrollvariabeln storlek. 

Modellen visar inte heller någon risk för multikollinearitet då samtliga variablers 

toleransvärde överstiger 0,5 och har ett VIF-värde inom gränsvärdena.   

 
Tabell 5.14 Hierarkisk regression där filantropi är beroende variabel, med enbart 

kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden 

Modell R R2 Justerad Förändringsstatsistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,181¹ 0,033 0,013 0,033 1,695 2 100 0,189

Samtliga

variabler 0,697² 0,486 0,448 0,453 16,772 5 95 0,000 2,402

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant 0,000 0,000 1,603 0,112

1 Storlek 3,385E-05 0,000 0,070 0,682 0,497 0,911 1,098

Institutionellt ägande -2,89E-06 0,000 -0,189 -1,836 0,069 0,911 1,098

Konstant 0,000 0,000 -1,305 0,195

Laggad konstant 1,246 0,189 0,540 6,606 0,000 0,808 1,237

Storlek 0,000 0,000 0,223 2,455 0,016 0,653 1,532

Institutionellt ägande -8,124E-09 0,000 -0,022 -0,266 0,791 0,783 1,277

2 Soliditet -6,749E-05 0,000 -0,038 -0,446 0,656 0,730 1,369

Kassaflöde 6,43E-05 0,000 0,042 0,541 0,590 0,918 1,089

Insiderägande 0,000 0,000 0,321 3,434 0,001 0,618 1,617

Tillverkande företag -1,463E-05 0,000 -0,013 -0,151 0,880 0,743 1,345
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Tabellen nedan, 5.15, visar att modellen för samtliga variabler är signifikanta. Den 

justerade förklaringsgraden är 62,5 %. Modellen visar inte heller någon autokorrelation 

tack vare att värdet på Durbin-Watson ligger inom gränsvärdena. 

 
Tabell 5.15 Sammanfattning av regressionsmodell där etiskt är beroende variabel, med 

enbart kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden 

 

I tabell 5.16 nedan visar på att det förekommer en antydan på svag signifikans mellan 

soliditet som oberoende variabel och etiskt ansvarsområde som beroende variabel. Detta 

samband är av negativ karaktär och innebär att om soliditeten ökar, minskar det etiska 

ansvarsområdet. Regressionen visar även signifikans mellan tillverkande företag och det 

etiska ansvarsområdet. Tillverkande företag har en positiv inverkan på det etiska 

ansvarsområdet. Även i denna hierarkiska regression föreligger det ingen risk för 

multikollinearitet vid studerande av såväl tolerans- som VIF-värdena.   

 
Tabell 5.16 Hierarkisk regression där etiskt är beroende variabel, med enbart 

kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden 

 

Modell R R2 Justerad Förändringsstatsistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,372¹ 0,139 0,121 0,139 8,049 2 100 0,001

Samtliga

variabler 0,807² 0,651 0,625 0,512 27,838 5 95 0,000 1,876

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant 0,283 0,196 1,446 0,151

1 Storlek 0,161 0,045 0,345 3,549 0,001 0,911 1,098

Institutionellt ägande 0,060 0,082 0,071 0,727 0,469 0,911 1,098

Konstant 0,146 0,221 0,663 0,509

Laggad konstant 0,587 0,075 0,586 7,784 0,000 0,648 1,542

Storlek 0,058 0,036 0,125 1,596 0,114 0,599 1,670

Institutionellt ägande -0,046 0,057 -0,054 -0,797 0,427 0,796 1,256

2 Soliditet -0,002 0,001 -0,139 -1,956 0,053 0,734 1,363

Kassaflöde 0,059 0,071 0,052 0,825 0,412 0,922 1,084

Insiderägande 0,017 0,020 0,063 0,826 0,411 0,639 1,565

Tillverkande företag 0,131 0,050 0,199 2,616 0,010 0,634 1,577
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När det legala ansvarsområdet är beroende variabel, visar modellen som avser samtliga 

variabler signifikans och en förklaringsgrad på 35,1 %. Durbin-Watson visar på ett 

nästintill perfekt värde på 1,926. 

 
Tabell 5.17 Sammanfattning av regressionsmodell där legalt är beroende variabel, med 

enbart kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden 

 

Enligt nedanstående tabell har den oberoende variabeln tillverkande företag ett 

signifikant positivt samband med legalt ansvarsområde och ett signifikant negativt 

samband med kontrollvariabeln institutionellt ägande. Enligt tolerans- och VIF-värdena 

föreligger det ingen risk för multikollinearitet.  

 
Tabell 5.18 Hierarkisk regression där legalt ansvarsområde är beroende variabel, med 

enbart kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden 

 

Den sista regressionen utgörs av att det ekonomiska ansvarsområdet är beroende 

variabel. Modellen avseende samtliga variabler är signifikant med en justerad 

förklaringsgrad på 43,9 %. Vidare visar den att det inte föreligger någon risk för 

autokorrelation.   

 

Modell R R2 Justerad Förändringsstatistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,349¹ 0,122 0,104 0,122 6,937 2 100 0,002

Samtliga

variabler 0,629² 0,396 0,351 0,274 8,616 5 95 0,000 1,926

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant -1,326 0,098 -13,518 0,000

1 Storlek 0,064 0,023 0,279 2,839 0,005 0,911 1,098

Institutionellt ägande -0,129 0,041 -0,309 -3,149 0,002 0,911 1,098

Konstant -0,671 0,186 -3,520 0,001

Laggad konstant 0,056 0,013 0,371 4,304 0,000 0,770 1,298

Storlek 0,038 0,023 0,165 1,648 0,103 0,633 1,580

Institutionellt ägande -0,137 0,039 -0,327 -3,520 0,001 0,738 1,356

2 Soliditet -0,001 0,001 -0,116 -1,208 0,230 0,694 1,442

Kassaflöde -0,059 0,046 -0,105 -1,265 0,209 0,923 1,083

Insiderägande 0,016 0,013 0,122 1,261 0,210 0,683 1,464

Tillverkande företag 0,083 0,031 0,253 2,694 0,008 0,720 1,388
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Tabell 5.19 Sammanfattning av regressionsmodell där ekonomiskt är beroende 

variabel, med enbart kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda 

tidsperioden 

 

Ur tabell 5.20 framgår det att det inte föreligger något signifikant samband bland någon 

av variablerna. Även i denna modell finns det ingen risk för multikollinearitet.  

 
Tabell 5.20 Hierarkisk regression där ekonomiskt är beroende variabel, med enbart 

kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden 

5.4.2.3 Hierarkisk regression med ägarkoncentration 

Regressioner genomfördes även när kontrollvariabeln ägarstruktur inkluderades och den 

oberoende variabeln insiderägande exkluderades. Totalt sett genomfördes även här fem 

regressioner som i föregående avsnitt. Regressionerna följer samma ordning och 

innehöll samma variabler som innan, med undantag för insiderägande. Av dessa fem 

regressioner var det enbart när etiskt ansvarsområde och när legalt ansvarsområde var 

beroende variabler som signifikans påvisades.  

I regressionen när etiskt ansvarsområde var beroende variabel uppstod det signifikant 

positiv korrelation med den oberoende variabeln tillverkande företag, och signifikant 

Modell R R2 Justerad Förändringsstatsistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,161¹ 0,026 0,007 0,026 1,337 2 100 0,267

Samtliga

variabler 0,691² 0,477 0,439 0,451 16,385 5 95 0,000 1,706

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant 2,036 0,198 10,277 0,000

1 Storlek -0,050 0,046 -0,112 -1,081 0,282 0,911 1,098

Institutionellt ägande 0,124 0,083 0,154 1,494 0,138 0,911 1,098

Konstant 0,729 0,306 2,384 0,019

Laggad konstant 0,616 0,078 0,623 7,949 0,000 0,896 1,116

Storlek -0,036 0,040 -0,082 -0,904 0,368 0,669 1,494

Institutionellt ägande 0,093 0,067 0,116 1,387 0,169 0,784 1,275

2 Soliditet 0,001 0,001 0,083 0,959 0,340 0,739 1,353

Kassaflöde 0,021 0,083 0,020 0,254 0,800 0,923 1,084

Insiderägande -0,021 0,023 -0,080 -0,894 0,374 0,682 1,467

Tillverkande företag -0,055 0,055 -0,088 -1,006 0,317 0,715 1,399
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negativ korrelation på den oberoende variabeln soliditet. Vilket finns illustrerat i 

appendix 5.                

När det legala ansvarsområdet var beroende variabel i en av regressionerna, visade det 

signifikant positiv korrelation med den oberoende variabeln tillverkande företag, och 

signifikant negativ korrelation på kontrollvariabeln institutionellt ägande. Vilket även 

finns illustrerat i appendix 5.  

I de resterande tre regressionerna som gjordes när den beroende variabeln utgjordes av 

summan av ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropisk ansvarsområde, filantropiskt 

ansvarsområde och ekonomiskt ansvarsområde fanns det inget signifikant samband på 

någon av variablerna. Därav finns inte heller dessa regressionerna presenterade.  
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5.5 Diskussion av resultat 
Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen kommer resultaten från den empiriska 

analysen diskuteras för att förklara CSR-aktiviteter som en nödvändighet eller en lyx. 

Hypoteserna diskuteras och prövas var för sig samt återknyts till respektive 

orsakssamband.  

5.5.1 CSR-aktiviteter som en nödvändighet 
CSR-aktiviteter som kan kännetecknas som en nödvändighet är de som påverkar ett 

företags lönsamhet i en positiv bemärkelse. Det förutsätter att CSR-aktiviteter leder till 

lönsamhet, vilket i denna studie illustrerats genom en tidsförskjutning mellan CSR-

aktiviteter och lönsamhetsmåttet.  

5.5.1.1 Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan nivån i CSR-

pyramiden och lönsamhet.   

Den nivå i CSR-pyramiden som kopplas till nödvändigheten inkluderar summan av 

ekonomiskt, legalt och etiskt ansvarsområde. Däremot utvisade den hierarkiska 

regressionen, illustrerad i tabell 5.8, att hypotesen om ett positivt samband mellan nivån 

i CSR-pyramiden och lönsamhet inte kan accepteras. Den enda variabeln som hade ett 

signifikant samband med lönsamhet var ett företags storlek, vilken utgjorde en 

kontrollvariabel i denna studie och bekräftas av tidigare forskning (Lee et al., 2013; 

Riordan & Williamson, 1985). Resultaten blev desamma oavsett om ROE användes 

som lönsamhetsmått eller om ROA användes.  

Den bivariata analysen visade ett signifikant positivt samband mellan ROE och legalt 

ansvarområde, vilket kan urskiljas i tabell 5.5. Ekonomiskt ansvarsområde visade 

istället ett signifikant negativt samband och de resterande ansvarsområdena ingen 

signifikans. Detta ger indikationer på att företag som tar ett större legalt ansvar har 

högre lönsamhet, och att företag som tar ett större ekonomiskt ansvar har lägre 

lönsamhet. På motsatt vis, ju högre lönsamhet, desto mer legalt ansvarstagande, och ju 

lägre lönsamhet desto större ekonomiskt ansvarstagande.  

Den hierarkiska regressionen visade bekant inget signifikant samband med något 

ansvarsområde. Trots det ger resultaten från den bivariata analysen antydningar på att 

de ekonomiska och legala ansvarsområdena har ett samband med lönsamheten. En 

förklaring till detta går att finna i legitimitets- och intressentteorin. Genom att ta ett 

ekonomiskt och legalt ansvar uppfyller företag det sociala kontraktet och accepteras av 
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dess intressenter och allmänheten (Deegan, 2002; Deegan et al., 2000; Guthire et al., 

2004; Holder-Webb et al., 2009; Reverte, 2009). Vad gäller det legala ansvarsområdet 

kan konsumenters efterfrågan öka på företagets produkter, samtidigt som kompetent 

personal kan attraheras till företaget när kontraktet är uppfyllt (Deegan, 2002; Guthrie et 

al., 2004; Reverte, 2009), vilket samvarierar med lönsamheten, enligt tabell 5.5. 

Däremot vad gäller det ekonomiska ansvarsområdet, tycks företag med lägre lönsamhet 

engagera sig mer i ekonomiska CSR-aktiviteter. Förklaringen kan ligga i att företag ser 

det som ett sätt att legitimera en lägre lönsamhet och förebygga den offentliga 

uppfattningen intressenter kan få om verksamheten (Deegan et al., 2000; Holder-Webb 

et al., 2009). Det skulle exempelvis kunna handla om att företag gjort stora 

investeringar som de försöker att legitimerar i deras CSR-aktiviteter.   

Däremot visade det etiska ansvarsområdet inget signifikant samband med lönsamhet, 

varken i de hierarkiska regressionerna eller i den bivariata analysen. Däremot går det att 

utläsa från kodningsschemat i appendix 1, att det etiska ansvarsområdet har flest 

indikatorer och således haft störst möjlighet att fånga upp CSR-aktiviteter kopplade till 

detta område. Trots det visar det ingen signifikans mot lönsamhet. Skälet till detta kan 

stå att finna i att företags årsredovisningar främst är en finansiell rapport (Morhardt et 

al., 2002; Ziek, 2009), vilket tabell 5.1 och 5.2 även ger indikationer på, och att företag 

möjligtvis redovisar sina etiska CSR-aktiviteter i en separat hållbarhetsredovisning. 

Eftersom denna studie enbart utgått från årsredovisningar kan det vara förklaringen till 

att ingen signifikans påvisats mellan etiskt ansvarsområde och lönsamhet. 

Tidigare forskning har haft svårt att fastställa ett samband mellan CSR-aktiviteter och 

lönsamheten, där vissa har funnit såväl positiva som negativa samband (Arvidsson, 

2010; Branco & Rodrigues, 2008; Haniffa & Cooke, 2005; Inoue & Lee, 2011; Lee et 

al., 2013; Reverte, 2009). Denna studie har beaktat en tidsförskjutning mellan CSR-

aktiviteter och lönsamhet, och skiljer sig så vitt vi vet från tidigare forskning, som mätt 

CSR-aktiviteters påverkan på lönsamheten samma år (Branco & Rodrigues, 2008; 

Haniffa & Cooke, 2005; Inoue & Lee, 2011; Lee et al., 2013; Reverte, 2009). För att 

även beakta samma möjlighet som tidigare forskare, gjordes regression utan 

tidsförskjutning för att testa om sambandet mellan CSR-aktiviteter och lönsamhet 

förändrades. Det visade inget signifikant samband med något ansvarsområde och därför 

presenteras inte heller detta i studien.  
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Sammanfattningsvis kan hypotesen förkastas eftersom de hierarkiska regressionerna 

inte kunde påvisa något signifikant positivt samband mellan nivån i CSR-pyramiden 

och lönsamhet. 

5.5.1.2 Hypotes 2: Det finns ett samband mellan företag i samma bransch och nivån 

i CSR-pyramiden. 

När denna hypotes testades, gjordes det för samtliga ansvarsområden och även summan 

av dem. Hypotesen testar om företag inom samma bransch ägnar sig åt CSR-aktiviteter 

kopplade till ett av ansvarsområdena, vilket kan tyda på isomorfism enligt den 

institutionella teorin (Dillard et al., 2004; DiMaggio & Powell, 1983; Holder-Webb et 

al., 2009). Det som uppfattas som en norm inom en bransch, kan vara svårt att avvika 

ifrån för att inte riskera att exempelvis förlora konkurrensfördelar gentemot andra 

företag inom samma bransch. På så vis tenderar företag likna varandra genom 

isomorfism (Deegan, 2002; Deegan & Unerman, 2011; Dillard et al., 2004; DiMaggio 

& Powell, 1983; Holder-Webb et al., 2009). Därför är inte riktningen på eventuella 

samband det väsentliga, utan endast att det föreligger då det visar på isomorfiska 

beteenden mellan företag inom samma bransch.  

Tillverkande branscher har, med tjänsteproducerande branscher som referensgrupp, ett 

signifikant positivt samband på 1 %-nivån, med det legala och etiska ansvarsområdet. 

Detta går att utläsa i tabell 5.16 respektive 5.18. Resultaten var desamma oavsett om 

ägarkoncentration eller insiderägande innefattades som variabel i regressionsmodellen. 

Resultatet från den bivariata analysen, tabell 5.6, visade tillverkande branscher 

signifikant positiv korrelation med summan av samtliga ansvarsområden. Vidare visade 

analysen att tillverkande branscher har signifikant positivt samband med både det etiska 

och legala ansvarsområdet, samt ett signifikant negativt samband med det ekonomiska 

ansvarsområdet. Resultaten från hierarkiska regressionerna åskådliggör att företag inom 

den tillverkande branschen ägnar sig åt CSR-aktiviteter av legal och etisk karaktär, och 

befinner sig således på dessa nivåer i CSR-pyramiden.  

Resultaten styrks av tidigare forskning, där företag inom främst industri och råvaror 

engagerar sig mer i CSR-aktiviteter än andra branscher (Boesso & Kumar, 2007; 

Branco & Rodrigues, 2006; Esrock & Leichty, 1998; Guthrie et al., 2004; Haniffa & 

Cook, 2005; Michelon et al., 2012; Reverte, 2009). Ett större engagemang i CSR-

aktiviteter inom de etiska och legala ansvarsområdena, kan förklara att tillverkande 
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företag försöker att kompensera för en större miljöpåverkan de åsamkar och försäkra 

sina intressenter om att verksamheten bedrivs på laglig väg.  

En förklaring till att resultaten inte får utslag i det filantropiska ansvarsområdet kan vara 

att det ännu inte betraktas som en norm och därmed inte följer isomorfiska beteenden. 

En ytterligare förklaring till en utebliven signifikans står att finna i tabell 5.1 och 5.2, 

som illustrerar att filantropiska aktiviteter överlag har låg frekvens, vilket kan försvåra 

möjligheten att urskilja isomorfism inom detta ansvarsområde. Filantropiska CSR-

aktiviteter är av resultaten att döma inte branschspecifika, utan förklaringen kan ligga i 

att dessa aktiviteter är företagsspecifika.        

Sammanfattningsvis kan hypotes 2 accepteras, då de hierarkiska regressionerna visar 

positivt signifikant samband på de etiska och legala ansvarsområdena. Vilket förstärks i 

den bivariata analysen, som även visar positiv signifikans med summan av samtliga 

ansvarsområden.  

5.5.2 CSR-aktiviteter som en lyx 
Hypoteser som kan härledas till att förklara CSR-aktiviteter som en lyx, utgår från 

orsakssambandet att lönsamhet påverkar CSR-aktiviteter och har sin grund i 

agentteorin. Även här finns en tidsförskjutning, för att lättare identifiera samband. Det 

filantropiska ansvarsområdet kännetecknas i denna studie som CSR-aktiviteter, företag 

ägnar sig åt när det finns en stabil lönsamhet och därmed kan CSR-aktiviteter 

kännetecknas som en lyx.  

5.5.2.1 Hypotes 3a: Det finns ett positivt samband mellan soliditet och nivån i 

CSR-pyramiden. 

Ett signifikant positivt samband mellan soliditet och det filantropiska ansvarsområdet 

går inte att urskilja i resultaten av den hierarkiska regressionen, tabell 5.14, eller den 

bivariata analysen, tabell 5.6. Den bivariata analysen visade dock på ett svagt 

signifikant negativt samband, vilket kan medföra att signifikansen helt uteblir i den 

hierarkiska regressionen. Eftersom den hierarkiska regressionen inte visar ett positivt 

samband kan hypotesen förkastas. Det tyder på att filantropiska CSR-aktiviteter inte kan 

förklaras med ett företags soliditet. En förklaring kan vara att det kapital som kunde 

lagts på filantropiska aktiviteter, istället återinvesteras i företaget eller delas ut till 

aktieägarna. Således föreligger inte den risken Jensen (1986) berör, i att en hög soliditet 

kan leda till investeringar, i detta fall filantropiska aktiviteter, som kan ses som 
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ogynnsamt för aktieägarna. Istället visar den bivariata analysen indikationer på att det 

kan förekomma när soliditeten är låg.  

Trots att det enbart är det filantropiska ansvarsområdet som kännetecknas som lyx, kan 

det vara intressant att beakta hur soliditet eventuellt påverkar de övriga 

ansvarsområdena. Regressionerna med etiskt ansvarsområde som beroende variabel 

skildrades i tabell 5.16, och visade ett svagt signifikant negativt samband runt 5 %-

nivån. Resultaten var i stort sett desamma oavsett om insiderägande eller 

ägarkoncentration, se appendix 5, inkluderades i den hierarkiska modellen. Den 

bivariata analysen, tabell 5.6, visade även ett signifikant negativt samband för det legala 

samt etiska ansvarsområdena. Vilket innebär att en högre soliditet har ett samband med 

ett minskat engagemang i legala och etiska CSR-aktiviteter.  Förklaringen kan tänkas 

vara i linje med tidigare forskning inom CSR. Där en högre soliditet korrelerar med en 

mindre omfattande CSR-redovisning, vilket förklaras med att agentkostnaderna blir 

lägre med en lägre andel främmande kapital (Adrem, 1999; Jensen & Meckling, 1976; 

Reverte, 2009).  

Däremot visar det ekonomiska ansvarsområdet ett signifikant positivt samband med 

soliditet, i den bivariata analysen illustrerad i tabell 5.6. Tidigare forskning av Adrem 

(1999) och Reverte (2009) talar dock emot detta, då deras resultat antytt på att låg 

soliditet ökar agentkostnader. Våra resultat visar däremot att högre soliditet tycks ha ett 

samband med ekonomiska CSR-aktiviteter. I detta sammanhang kan redovisningen ses 

som ett verktyg att minska agentkostnader gentemot aktieägarna, vilka kan betraktas ha 

störst intresse i det ekonomiska ansvarsområdet, då det avspeglar potentiell avkastning.  

Utifrån ovanstående resonemang kan alltså hypotes 3a förkastas, då de hierarkiska 

regressionerna inte påvisar ett positivt samband mellan soliditet och nivån i CSR-

pyramiden.  

5.5.2.2 Hypotes 3b: Det finns ett positivt samband mellan kassaflöde och nivån 

i CSR-pyramiden. 

Resultaten från såväl den hierarkiska regressionen, tabell 5.14, som den bivariata 

analysen, tabell 5.6, påvisade inget signifikant samband och därför förkastas denna 

hypotes. Utgångspunkten för denna hypotes var som bekant att kassaflödet kan 

identifieras som lättillgängliga likvida medel att spendera på filantropiska CSR-
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aktiviteter. På samma vis som med soliditeten, fanns även i detta resonemang en 

överhängande risk för överinvesteringar (Jensen, 1986). Däremot har testerna inte 

kunnat påvisa att ett sådant faktum föreligger.  

Så vitt vi är införstådda med finns ingen tidigare forskning som fört ett liknande 

resonemang om hur kassaflöde kan påverka CSR-aktiviteter, vilket medfört att denna 

studie inte kunnat förlita sig på ett redan beprövat mått. Istället resonerades ett eget mått 

fram, där kassaflödet sattes i relation med omsättningen. En förklaring till resultaten kan 

därför vara att måttet på kassaflödet inte kan betraktas som en valid observation.   

5.5.2.3 Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan insiderägande och 

nivån i CSR-pyramiden.    

Resultaten från den hierarkiska regressionen, tabell 5.14, visar att insiderägande har ett 

signifikant positivt samband på 1 %-nivån, med det filantropiska ansvarsområdet. Detta 

innebär att ett högre insiderägande leder till mer frivilligt engagemang i välgörenhet, 

donationer och sponsring. Förklaringen går även att finna i agentteorin och tidigare 

forskning, som poängterar att en hög andel insiderägande leder till överinvesteringar av 

CSR. Detta för att insiders vill förknippas med ett företag med gott rykte, och har därför 

opportunistiska motiv bakom deras agerande då det medför privata fördelar för dem 

själva (Barnea & Rubin, 2010; Calton & Payne, 2003; Harjoto & Jo, 2011; Jensen, 

2001; Jo & Harjoto, 2012; Scherer et al., 2006).  

Det som skiljer våra resultat från tidigare forskning är att det inte gjorts någon 

särskiljning av CSR-aktiviteter inom olika ansvarsområden, såsom är fallet med denna 

studie. Anledningen till att vi ser de filantropiska aktiviteterna som överinvesteringar, är 

att de är av högsta frivilliga karaktär och ställs inte som krav av någon att de ska ägna 

sig åt (Carroll, 1979; Carroll, 1991). Utan kan betraktas som Friedman (1970) uttrycker 

det, slöseri med aktieägarnas kapital.  

Hypotesgenereringen grundade sig, som bekant, i insiderägares strävan efter privata 

fördelar. Däremot kan det föreligga andra förklaringar till att insiderägare tenderar att 

engagera sig i filantropiska CSR-aktiviteter, än att det sker av opportunistiska skäl, 

värda att beakta. Det är rimligt att anta att ett företag med hög lönsamhet, känner en 

form av skyldighet gentemot samhället de verkar i, att ägna sig åt välgörenhet, 

donationer och sponsring utan att drivas av privata fördelar. På så vis kan filantropiska 
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CSR-aktiviteter vara ett sätt för företag att legitimera sin delaktighet i samhället för sina 

intressenter, och kan snarare förklaras med intressent- och legitimitetsteorin. 

Engagemang i filantropiska CSR-aktiviteter skulle även kunna avspegla insiderägares 

önskan om att gynna företaget som helhet, och således drivs de inte av opportunism. 

Resultaten från de övriga fyra regressionerna med summan av samtliga ansvarsområden 

som beroende variabel och även när ekonomiskt, legalt samt etiskt ansvarsområde 

utgjorde beroende variabler, visade ingen signifikans. Inte heller i den bivariata 

analysen som skildras i tabell 5.6. Resultaten styrker därmed vårt resonemang att 

insiders agerar opportunistiskt enbart vad gäller de filantropiska CSR-aktiviteterna, och 

att risken för överinvesteringar inte föreligger i de andra ansvarsområdena. Förklaringen 

kan kopplas till den teoretiska referensramen och Carrolls (1979;1991) resonemang, om 

att allmänheten såväl kräver som förväntar sig att företag ska ta ett ekonomiskt, legalt 

och etiskt ansvar. På så vis kan aktiviteter hänförbara till dessa ansvarsområden, inte 

betraktas som en lyx där insiderägare kan slösa med företagets kapital i syfte att erhålla 

privata fördelar.    

Sammanfattningsvis kan hypotes 4 accepteras, då det föreligger ett signifikant positivt 

samband mellan insiderägande och nivån i CSR-pyramiden som avser filantropi. Ett 

högre insiderägande medför således till mer filantropiska aktiviteter, som å ena sidan 

kan ses som ett slöseri med aktieägarnas kapital. Men å andra sidan kan dessa företag 

betraktas som de som tar sitt samhällsansvar till den yttersta nivån.  
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5.6 Sammanfattning av hypotesprövning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:1 Sammanfattning av hypotesprövning 

 

  

CSR-aktiviteter som en nödvändighet 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan nivån i CSR-pyramiden och 

lönsamhet. - Förkastas 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan företag i samma bransch och nivån i 

CSR-pyramiden. - Accepteras 

 

CSR-aktiviteter som en lyxprodukt 

Hypotes 3a: Det finns ett positivt samband mellan soliditet och nivån i CSR-

pyramiden. - Förkastas 

Hypotes 3b: Det finns ett positivt samband mellan kassaflöde och nivån i CSR-

pyramiden. - Förkastas 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan insiderägande och nivån i 

CSR-pyramiden. - Accepteras 
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6 Slutsats 

et sista kapitlet presenterar inledningsvis studiens syfte. Därefter redogörs för 

de slutsatser som tagits fram med utgångspunkt från analysens resultat. Vidare 

beskrivs såväl studiens teoretiska som praktiska implikationer, för att sedan 

avslutas med förslag till fortsatt forskning.     

 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att ge en förklaring till om CSR-aktiviteter kunde urskiljas 

som en nödvändighet eller en lyx, genom att nivån i CSR-pyramiden studerades. Där 

skillnaden mellan vad som betraktas som nödvändighet respektive lyx, åskådliggjordes 

med ett känt citat från Brecht (1928) som med svensk översättning lyder ”först kommer 

käk, sedan kommer moral” (s.120). Detta förde resonemanget till att filantropiska CSR-

aktiviteter betraktades som en lyx, företag först fick utlopp för när de i grunden var 

lönsamma. Hypoteserna studien baserades på, formulerades med utgångspunkt i 

intressent- och legitimitetsteorin, institutionell teori samt agentteorin. Där hypoteser 

från de två sistnämnda teorierna kunde accepteras. Datamaterialet samlades in genom 

innehållsanalyser av 130 årsredovisningar från företag på Stockholmsbörsens Large 

Cap, under en femårsperiod.  

Resultaten som studien har erhållit visar att CSR-aktiviteter kan betraktas som en 

nödvändighet, i bemärkelsen att företag inom samma bransch tenderar att engagera sig i 

CSR-aktiviteter hänförbara till de etiska och legala ansvarsområdena. Förklaringen till 

detta står att finna i den institutionella teorin, där företag efterliknar varandra genom 

isomorfism (Deegan, 2002; Deegan & Unerman, 2011; Dillard et al., 2004; DiMaggio 

& Powell, 1983; Holder-Webb et al., 2009). I detta sammanhang är isomorfismen en 

drivkraft för företag inom samma bransch, för att inte riskera att förlora 

konkurrensfördelar eller legitimitet. Därför strävar de efter likasinnade strategier inom 

området för CSR och det kan därmed betraktas som en nödvändighet för företag.  

Vad gäller om CSR-aktiviteter kan betraktas som en lyx visar resultaten att en hög andel 

insiderägande i ett företag ger utlopp för ett högt engagemang i filantropiska aktiviteter, 

vilket kan tolkas som ett opportunistiskt beteende. Detta går i linje med agentteorins 

D 
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ståndpunkt om att människor är opportunistiska och agerar för att erhålla privata 

fördelar (Barnea & Rubin, 2010; Calton & Payne, 2003; Harjoto & Jo, 2011; Jensen, 

2001; Jo & Harjoto, 2012; Scherer et al., 2006). Våra resultat tyder på att insiderägare 

använder lönsamheten i ett företag till filantropiska CSR-aktiviteter, vilket kan tolkas 

som att de vill betraktas som goda samhällsmedborgare och kan därmed ses som 

drivkraften i detta orsakssamband.  

Denna drivkraft borde även kunna tolkas utifrån andra infallsvinklar, såsom att 

insiderägare känner en skyldighet att ägna sig åt välgörande ändamål när det är 

ekonomsikt försvarbart, och därmed ställs kraven från dem själva att ägna sig åt 

filantropiska CSR-aktiviteter. Således kan skyldigheten snarare ses om ett sätt att 

erhålla legitimitet från dess intressenter och samhället i stort, istället för att grundas i ett 

opportunistiskt beteende. En ytterligare infallsvinkel som kan förklara engagemang i 

filantropiska CSR-aktiviteter hos insiderägare, kan vara stewardshipsteorin, som ofta 

ses som motsats till agentteorin (Donaldson & Davis, 1991). Utgångspunkten i teorin är 

att människor arbetar för vad som är bäst för företaget, istället för att erhålla privata 

fördelar (Davis et al., 1997; Donaldson & Davis, 1991). Utifrån ovanstående 

resonemang kring de olika infallsvinklarna kan benämningen av CSR-aktiviteter som en 

lyx anses felaktig, utan kan snarare betraktas som en nödvändighet för samhället i stort. 

Där insiderägaren kan ses som en aktiv deltagare i samhället och god 

samhällsmedborgare, medan företag med låg andel insiderägande istället kan betraktas 

ligga i linje med Friedmans (1970) vision om att företag inte ska ägna sig åt 

samhällsansvar. 

6.2 Teoretiska implikationer 
Med utgångspunkt i institutionell teori och agentteorin har vi kunnat påvisa att CSR-

aktiviteter kan urskiljas såväl som en nödvändighet som en lyx. Tidigare forskning 

kring CSR har i stor utsträckning fokuserat på GRI:s riktlinjer som är uppdelat på 

ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer (Boesso & Kumar, 2005; Boesso et 

al., 2013; Daub, 2007; Gray et al., 1995; Haniffa & Cooke, 2005; Hedberg & von 

Malmborg, 2003). Denna studie utvidgade istället samhällsansvaret med hjälp av 

Carrolls (1979) CSR-pyramid, och inkluderade även legalt och filantropiskt ansvar.  
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Studiens användande av institutionell teori visade i likhet med tidigare forskning att 

företag inom branscher närliggande industri och råvaror, ägnar sig i större utsträckning 

åt sociala och miljömässiga CSR-aktiviteter (Boesso et al., 2013; Boesso & Kumar, 

2007; Daub, 2007; Gray et al., 1995; Haniffa & Cooke, 2005; Hedberg & von 

Malmborg, 2003). Denna studie kunde bekräfta det tidigare då tillverkande företag 

engagerade sig åt CSR-aktiviteter av etisk karaktär, men även de av legal karaktär. På så 

vis blir studiens teoretiska bidrag i denna bemärkelse att även introducera det legala 

ansvarsområdet som en avspegling av isomorfismens framfart.   

Agentteorin användes i studien till att förklara hur ett företags lönsamhet kan förklara 

filantropiska CSR-aktiviteter, vilket illustrerar ett orsakssamband, som enligt vår 

vetskap, inte forskats kring tidigare. Den tidigare forskningen har snarare inriktat sig på 

att förklara hur CSR-aktiviteter inverkar på ett företags lönsamhet (Arvidsson, 2010; 

Branco & Rodrigues, 2008; Haniffa & Cooke, 2005; Inoue & Lee, 2011; Lee et al., 

2013; Reverte, 2009). Vårt viktigaste teoretiska bidrag är att lönsamheten kan förklara 

CSR-aktiviteter genom en agentteoretisk utgångspunkt i att insiderägare engagerar sig 

mer i filantropiska aktiviteter för att förknippas som goda samhällsmedborgare.  

Tidigare forskning har likt denna studie, använt intressent- och legitimitetsteorin inom 

CSR (Arvidsson, 2010; Branco & Rodrigues, 2006; Deegan, 2002; Deegan et al., 2000; 

Du et al., 2010; Inoue & Lee, 2011; Reverte, 2009). Däremot har vi inte funnit stöd för 

vår hypotes med utgångspunkt i dessa teorier. En förklaring till detta skulle kunna vara 

att studien inte kunnat fastställa att CSR-aktiviteter påverkar lönsamheten. På så vis är 

teorierna inte tillämpbara för att förklara detta orsakssamband. Utan snarare för att 

förklara varför företag väljer att ägna sig åt CSR-aktiviteter.   

6.3 Praktiska implikationer 
Tidigare forskning har haft svårt att fastställa om CSR-aktiviteter har en positiv eller 

negativ påverkan på lönsamhet, då resultaten varit varierande (Arvidsson, 2010; Branco 

& Rodrigues, 2006; Haniffa & Cooke, 2005; Inoue & Lee, 2011; Lee et al., 2013; 

Reverte, 2009). Denna studie har inte kunnat påvisa något signifikant samband. Detta 

tillsammans med tidigare forskning, ger indikationer på att anledningen till att företag 

ska ägna sig åt CSR har en annan grund än att det genererar lönsamhet. En anledning 
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kan vara att företag är goda samhällsmedborgare och att de ägnar sig åt det oavsett om 

det påverkar lönsamheten positivt eller inte.  

Resultaten från studien är värdefulla i den bemärkelsen att de visar att insiderägare 

engagerar sig i filantropiska CSR-aktiviteter. Enligt Friedman (1970) skulle dessa 

resultat betraktas som att insiderägare stjäl övriga aktieägares avkastning och att företag 

ska sträva efter en låg andel insiderägande för att undvika slöseri med resurser. Däremot 

kan frågan ställas om det kan ses som slöseri med resurser när det kan gynna en större 

allmänhet? Inledningsvis beaktades det att företag sedan första början haft ett ansvar 

gentemot en annan part (Cochran, 2007). Friedman (1970) framhöll att detta ansvar 

enbart utgick till aktieägarna. Idag kan ansvaret ha utvidgats, eftersom intressentteorin 

(Deegan et al., 2000; Holder-Webb et al., 2009; Jones, 1980; O’Donovan, 2002; 

Reverte, 2009; Vormedal & Ruud, 2009) understryker att företag även bör tillgodose 

övriga intressenters förväntningar. Detta kan tolkas som att företag har en central plats i 

samhället de verkar i och därmed är det rimligt att företag, och inte enbart enskilda 

individer (Friedman, 1970), har ett ansvar gentemot samhället.  

Studiens praktiska bidrag är att om företag ska agera i linje med att maximera 

aktieägarnas utdelning, ska de ha ett lågt insiderägande för att undvika att vinsten 

används till filantropiska CSR-aktiviteter. Betraktas företag snarare som en del i 

samhället, och förväntas ta ett högre engagemang i filantropiska aktiviteter, ska de 

istället ha en hög andel insiderägande. Med hänsyn tagen till studiens empiriska resultat, 

spelar därmed ett företags andel insiderägande en väsentlig roll för hur engagemang i 

filantropiska CSR-aktiviteter avspeglas i verksamheten.  

Resultaten kan illustrera att företags uppfattningar kring CSR-aktiviteter kan stå inför en 

förändring. Med utgångspunkt i Ireland (1999) har aktiebolagsformen varit under 

förändring sedan 1700-talet. Vid denna tidpunkt förväntades aktieägarna vara 

engagerade ägare och skulle rimligtvis befunnit sig högt i Carrolls (1979) CSR-

pyramid. Men utvecklingen medförde att aktieägarnas avstånd till företaget blev allt 

större och de fick ett mer passivt och begränsat ansvar, dock med rätt till företagets 

vinst. Dessa företag kan tolkas ligga i linje med Friedmans (1970) vision, där deras 

engagemang och ansvar inte sträckte sig längre än till det ekonomiska och legala, då de 

enbart eftersträvade en hög avkastning. I takt med CSR:s framväxt och större betydelse 
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kräver ofta allmänheten ett större engagemang av företag (Boesso & Kumar, 2007; 

Borglund et al., 2009) och således en högre nivå i CSR-pyramiden. Bakom detta 

engagemang finns ägare, vilket i vår studie tycks vara insiderägare. Ur ett 

samhällsperspektiv är det önskvärt att upptäckterna om insiderägares filantropiska 

ansvarstagande, följer samma isomorfiska mönster som etiskt ansvar gjort i företag 

inom samma branscher. Sammanfattningsvis bör företags ägarkoncentration bestå av en 

hög andel insiderägande för att gynna samhället i stort.    

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Studien syftade till att ge en förklaring till om CSR-aktiviteter kunde urskiljas som en 

nödvändighet eller en lyx, genom att CSR-pyramiden studerades. Resultaten påvisade 

samband mellan företag inom samma bransch och nivån i CSR-pyramiden, vilket 

stärker tidigare forskning som haft institutionell teori som utgångspunkt (Boesso & 

Kumar, 2007; Branco & Rodrigues, 2006; Esrock & Leichty, 1998; Guthire et al., 2004; 

Haniffa & Cooke, 2005; Michelon et al, 2012; Reverte, 2009). Däremot var antalet 

företag i varje bransch mycket få i vårt urval, vilket ledde till att vi fick slå dem 

samman. Därför finns det intresse av att undersöka fler branscher, med ett större antal 

representativa företag inom varje bransch, för att på så vis fastställa om sambandet 

kvarstår.   

I likhet med tidigare forskning antog även denna studie att det fanns en korrelation 

mellan företags CSR-aktiviteter och redovisning av dessa. Således är ytterligare ett 

förslag på fortsatt forskning att undersöka om det som företag skriver i sina 

årsredovisningar faktiskt överensstämmer med deras CSR-aktiviteter i verkligheten. 

Detta skulle vara intressant att undersöka för att kunna fastställa, om de CSR-aktiviteter 

som avses, kan urskiljas ur årsredovisningar. Om samband skulle kunna påvisas kan det 

stärka innehållsanalysens metodik och tillförlitlighet ytterligare.  

Hypotesen om att det finns ett positivt samband mellan insiderägande och nivån i CSR-

pyramiden kunde accepteras. Däremot finns här möjlighet till fördjupning i denna 

variabel, genom att bl.a. studera hur insiderägares kön och etnicitet påverkar 

engagemang i filantropiska CSR-aktiviteter. Detta har som bekant inte tagits i 

beaktande i denna studie, men kan vara ett intressant hänsynstagande då det är rimligt 

att inställning till filantropiska CSR-aktiviteter kan skilja sig åt mellan exempelvis kön 
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och etnicitet. Enligt Daily och Dalton (2003) skiljer sig kvinnliga styrelseledamöters 

arbete från deras manliga kollegors, vilket har sin grund i olika erfarenheter och 

arbetssätt. På ett liknande sätt kan olika etniciteter i en styrelse och företagsledning 

bidra med olika synvinklar p.g.a. deras kulturella bakgrunder skiljer sig (Garciá-

Sánchez, 2009). Dessa synsätt kan troligtvis även appliceras i studier som beaktar 

insidersägares engagemang i filantropiska CSR-aktiviteter.  

Eftersom studien inte kunde fastställa något samband mellan CSR-aktiviteter och 

lönsamhet, är det intressant att forska vidare kring detta i försök att fånga upp det bättre. 

Tidigare forskning har dock hittat ett signifikant samband mellan CSR-aktiviteter och 

lönsamhet, men resultaten har visat sig vara olika då såväl positiva som negativa 

samband har funnits (Arvidsson, 2010; Branco & Rodrigues, 2006; Haniffa & Cooke, 

2005; Inoue & Lee, 2011; Lee et al., 2013; Reverte, 2009). Det är därmed rimligt att 

dessa tvetydiga resultat indikerar att forskningen inte är fullbordad och att 

forskningsmetoderna behöver förfinas. Ett förslag skulle kunna vara att utgå från ett 

marknadsbaserat lönsamhetsmått, istället för ROA och ROE som kan betraktas som ett 

redovisningsbaserat.  

Studien har även inte funnit något signifikant samband mellan soliditeten och 

filantropiska CSR-aktiviteter, eller mellan kassaflöde och filantropiska CSR-aktiviteter. 

Detta ger således utrymme att forska vidare kring. Ett annat mått för att mäta kassaflöde 

kan även arbetas fram för att försöka fånga kassaflödets inverkan på filantropiska CSR-

aktiviteter bättre. En ytterligare förklaring till att studien inte funnit samband mellan 

soliditet respektive kassaflöde och filantropiska CSR-aktiviteter kan bero på studiens 

urval. Eftersom studien baserades på ett slumpmässigt urval bestående av företag från 

Large Cap, är ett förslag på fortsatt forskning att studera hela Large Cap. Detta skulle i 

så fall göra det möjligt att generalisera hela populationen, vilket inte var möjligt i vår 

studie då vi enbart kunna generalisera branscherna som verkar där, eftersom samtliga 

företag inte beaktades. Förutom Large Cap skulle det vara möjligt att använda sig av 

någon annan population, exempelvis Mid- eller Small Cap. Oavsett vilken population 

eller urval som väljs kan vårt kodningsschema tillämpas, för att möjliggöra uttalanden 

om CSR-aktiviteter kan betraktas som en nödvändighet eller en lyx. Ett urval baserat på 

statligt och kommunalt ägda företag skulle kunna vara intressant, då de kan vara mer 
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politiskt styrda vilket kan avspeglas i ägarnas inställning till filantropiska CSR-

aktiviteter.  

Kodningsschemat som författarna har arbetat ihop bestod av såväl inspiration från 

GRI:s riktlinjer som egna framarbetade indikatorer. Då studien har haft svårt att helt 

fastställa om CSR-aktiviteter kan urskiljas om en nödvändighet eller lyx, skulle ett 

förslag på fortsatt forskning vara att utöka kodningsschemat med fler indikatorer som 

kan fånga denna urskiljning bättre. Det är rimligt att det finns fler indikatorer som kan 

vara avgörande för att betrakta CSR-aktiviteter som nödvändighet eller lyx, som för 

närvarande inte finns i vårt framarbetade material.   

Fortsatt forskning som vill fördjupa sig i insiderägares engagemang i filantropiska CSR-

aktiviteter skulle kunna beakta detta ur ett teoretiskt perspektiv som utgår från 

stewardshipsteorin. Denna teori utgår till skillnad från agentteorin från att insiderägare 

gör vad de anser är bäst för företaget (Donaldson & Davis, 1991). Utifrån denna teori 

skulle inte företag ägna sig åt filantropiska CSR-aktiviteter om det inte vore gynnsamt 

för företaget som helhet. Dock behövs det forskning kring detta för att fastställa om det 

kan stämma. 

Avslutningsvis finns det i framtiden även utrymme för att utveckla Carrolls (1979) 

CSR-pyramid. Exempelvis skulle de ekonomiska och legala ansvarsområdena kunna 

slås samman, eftersom de enligt Carroll (1979;1991) betraktas som lika viktiga för 

företag. Det etiska ansvarsområdet skulle med fördel kunna delas upp i två 

ansvarsområden, miljömässigt och socialt. Detta för att det etiska ansvarsområdet är 

mycket omfattande i förhållande till de övriga, vilket vårt kodningsschema i appendix 1 

illustrerar.  
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Appendix 1 Kodningsschema 

ppendix 1 innefattar den kodningsmall studien utgått ifrån. Den är indelad i 

de fyra ansvarsområdena: ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt. Den 

baseras till stor del av GRI Guidelines G3, men har kompletterats med ord 

som ansetts väsentliga till studien. 

 

Ekonomiska Ansvarsområdet Revisionsberättelse 

Intäkt Ansvarsfrihet 

Driftkostnad Korruption 

Resultat Bestickning  

Rörelsekostnad Mutor 

Lönsam 
 Skatt Etiska Ansvarsområdet 

Utdelning Uppförandekod 

Nettoförsäljning Code of conduct 

Omkostnad Affärsetik 

Finansiell Investeringspolicy 

Ekonomi Barnarbete 

Riskhantering Anställd 

Risker Arbetare 

Tillväxt Arbetskraft 

Infrastruktur Arbetstagare 

Investering Ersättning 

Investera Förmån 

  Lön 

Legala Ansvarsområdet Jämställdhet 

Lagefterlevnad Likheter mellan kön 

Lagar Pension 

Lagstadga Föräldraledighet 

Tvångsarbete Mammaledighet 

Obligatorisk Anställningsavtal 

Rättspraxis Anställningsvillkor 

Rättsprocess Skada 

Lagstiftning Sjukdom 

Compliance Olycka 

Förordning Frånvaro 

Föreskrift Sjukdagar 

A 
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Utbildning Miljömärkt 

Rådgivning Miljömärkning 

Vägledning Miljöpolicy 

Vägleda Miljömål 

Rehabilitera Certifiering 

Rehabilitering Livscykel 

Utbilda Ekologisk 

Rådgöra Förorena 

Mångfald Förorening 

Åldersgrupp Utsläpp 

Könsfördelning Naturresurs 

Mänskliga rättigheter Naturvänlig 

Diskriminera Naturmaterial 

Diskriminering Förbruka 

Favorisera Förbrukning 

Favorisering Återvinningsbar 

Produktansvar Återanvända 

Hälsa Återanvänder 

Produktsäkerhet Energi 

Serviceinformation Biogas 

Produktinformation Kylsystem 

Jobbprojekt Butan 

Samhällskultur Naturgas 

Samhällsengagemang Förnyelse 

Samhällsomsorg Vatten 

Samhällsinsats Vattnet 

Lokalt engagemang Ekosystem 

Forskning och utveckling Naturreservat 

FoU Ramsarkonventionen 

EICC Växthusgas 

ISO 26 000 Växthuseffekt 

Global Contracts Koldioxid 

CSR Sweden Klimatpåverkan 

Diversity Charter Sweden Ozon 

Kollektivavtal Global Compact 

International Labour Organisation Hagainitiativet 

Miljöarbete Handelns säkerhetsgrupp 

Miljöansvar Naturskyddsförening 

Miljömässig Näringslivets miljöchefer 

Miljöförändring Roundtable on Sustainable Palm Oil 

Miljövänlig Carbon Disclosure Project 
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Filantropiska 
 Ansvarsområdet 
 Donation 
 Donera 
 Välgörenhet 
 Välgörande 
 Filantropi 
 Subvention 
 Sponsor 
 Sponsring 
 Sponsra 
 Bistånd 
 Lokala Projekt 
 Kulturprojekt 
 Rädda Barnen 
 Röda Korset 
 SOS barnbyar 
 UNICEF 
 Stadsmission 
 WaterAid 
 ActionAid 
 World Childhood Foundation 
 Amnesty International 
 Cancerfonden 
 Rosa Bandet 
 Friends 
 Plan Sverige 
 Världsnaturfonden 
 Radiohjälpen 
 Läkare utan gränser 
 Hörselskadades riksförbund 
 Greenpeace 
 Frälsningsarmén 
 ECPAT 
 En rökfri genration 
 Djurens rätt 
 Dövas riksförbund 
 Wedaidshop 
 Ideell Organisation 
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Appendix 2 Närliggande ord 

är ges en förklaring till ytterligare ord som har tagits vid beaktande i 

kodningen då dessa betraktas som närliggande ord till de som återfinns i 

kodningsschemats fyra kategorier. Samtliga ord innefattas av ändelser, 

böjelser och bestämd form, såsom: a, ar, arna, as, at, de, des, en, ens, er, ers, et, ets, 

erna, ernas, r, re, sk, t, ts.           

 

Ekonomiska     

ansvarsområdet     

  Intäkt   

    Annonsintäkt 

    Extraintäkt 

    Franchiseintäkt 

    Försäljningsintäkt 

    Hyresintäkt 

    Installationsintäkt 

    Intäktsbelopp 

    Intäktsföras 

    Intäktsförd 

    Intäktsförsäljning 

    Intäktspotential 

    Intäktsredovisning 

    Intäktssidan 

    Intäktssynergier 

    Leasingintäkt 

    Licensintäkt 

    Nettointäkt 

    Produktintäkt 

    Provisionsintäkt 

    Ränteintäkt 

    Royaltyintäkt 

    Rörelseintäkt 

    Serviceintäkt 

H 
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    Utdelningsintäkt 

    Uthyrningsintäkt 

  Resultat   

    Bruttoresultat 

    Effektresultat 

    Forskningsresultat 

    Koncernresultaträkning 

    Nettoresultat 

    Realisationsresultat 

    Resultatanalys 

    Resultatandel 

    Resultateffekt 

    Resultatmål 

    Resultatmått 

    Resultatpost 

    Resultatprognos 

    Resultatpåverkan 

    Resultatrad 

    Resultatrapport 

    Resultaträkning 

    Resultatuppfölning 

    Resultatutfall 

    Rörelseresultat 

    Röresleresultatutveckling 

    Studieresultat 

    Toppresultat 

    Totalresultat 

    Totalresultaträkning 

    Verksamhetsresultat 

  Lönsam   

    Lönsamhet 

    Lönsamma 

    Lönsamhetspotential 

  Skatt   

    Arvskatt 

    Beskattningsbar 
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    Beskattningsår 

    Bolagsskattesats 

    Dubbelbeskattning 

    Dubbelbeskattningsavtal 

    Förmögenhetsskatt 

    Inkomstbeskattning 

    Inkomstskatt 

    Inkomstskatteeffekt 

    Kapitalbeskattning 

    Kupongskatt 

    Löneskatt 

    Mervärdesskatt 

    Nettoskatt 

    Obeskattade 

    Skatteavdrag 

    Skatteavsättning 

    Skatteavtal 

    Skattebelastning 

    Skattebestämmelser 

    Skattebetalning 

    Skatteeffekt 

    Skatteexponering 

    Skattefordran 

    Skattefri 

    Skattefrågor 

    Skatteförmån 

    Skattekonsekvens 

    Skattekostnad 

    Skattelättnad 

    Skattemyndighet 

    Skattemässig 

    Skatteområde 

    Skatteplanering 

    Skattepliktig 

    Skattepost 

    Skattereduktion 
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    Skatteregler 

    Skatterelaterad 

    Skatterevision 

    Skatterisk 

    Skatterådgivare 

    Skatterådgivning 

    Skatterörelse 

    Skattesats 

    Skattesits 

    Skatteskuld 

    Skattesänkning 

    Skattetvist 

    Skatteuppgörelse 

    Skatteutbetalning 

    Skatteöverenskommelse 

    Straffskatt 

    Stämpelskatt 

  Utdelning   

    Aktieutdelning 

    Kontantutdelning 

    Sakutdelning 

    Utdelningsandel 

    Utdelningsbelopp 

    Utdelningsbeslut 

    Utdelningsdag 

    Utdelningsdatum 

    Utdelningsflöde 

    Utdelningsgrad 

    Utdelningsinkomst 

    Utdelningsintäkt 

    Utdelningskostnad 

    Utdelningsnivå 

    Utdelningspolicy 

    Utdelningsrätt 

    Utdelningssumma 

  Nettoförsäljning   
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    Nettoförsäljningsvärde 

  Omkostnader   

    Försäljningsomkostnad 

    Personalomkostnad 

  Finansiell   

    Finansiellt 

    Finansiella 

  Ekonomi   

    Bränsleekonomi 

    Ekonomiadministration 

    Ekonomichef 

    Ekonomidirektör 

    Ekonomifunktion 

    Ekonomilösning 

    Ekonomihandbok 

    Ekonomimodell 

    Ekonomirapport 

    Ekonomisk 

    Eknomistyrning 

    Koncernekonomichef 

    Makroekonomisk 

    Samhällsekonomi 

    Tillväxtekonomi 

    Världsekonomin 

  Riskhantering   

    Riskhanteringsprocess 

  Risker   

    Affärsrisker 

    Ansvarsrisker 

    Brandrisker 

    Exponeringsrisker 

    Förfalskningsrisk 

    Förlustrisker 

    Försäkringsrisker 

    Hållbarhetsrisker 

    Hälsorisker 
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    Kreditrisker 

    Leverantörsrisker 

    Likviditetsrisker 

    Olycksrisker 

    Marknadsrisker 

    Miljörisker 

    Motpartsrisker 

    Patientrisker 

    Prisrisker 

    Reklamationsrisker 

    Ränterisker 

    Skatterisker 

    Säkerhetsrisker 

    Valutarisker 

    Verksamhetsrisker 

    Värdehanteringsrisker 

  Tillväxt   

    Befolkningstillväxt 

    BNP-tillväxt 

    Faktueringstillväxt 

    Försäljningstillväxt 

    Hyrestillväxt 

    Marknadstillväxt 

    Omsättningstillväxt 

    Ordertillväxt 

    Populationstillväxt 

    Tillväxtambition 

    Tillväxtfaktor 

    Tillväxtland 

    Tillväxtmarknad 

    Tillväxtmål 

    Tillväxtmått 

    Tillväxtmöjligheter 

    Tillväxtområde 

    Tillväxtorter 

    Tillväxtpotential 
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    Tillväxtprodukter 

    Tillväxtstrategi 

    Tillväxtakt 

    Tillväxttal 

    Volymtillväxt 

    Värdetillväxt 

  Infrastruktur   

    Infrastrukturinvestering 

    Infrastrukturprojekt 

    Infrastrukturrelaterad 

    Infrastruktursatsning 

    Infrastrukturtjänst 

    Organisationsinfrastukur 

    Samrådsinfrastruktur 

    Sjukvårdinfrastruktur 

  Investering   

    Aktieinvesteringar 

  
 

Anläggningsinvestering 

    Butiksinvestering 

    Ersättningsinvestering 

    Fastighetsinvestering 

    Investeringsaktivitet 

    Investeringsbanker 

    Investeringsbehov 

    Investeringsbeslut 

    Investeringskalkyl 

    Investeringsklimat 

    Investeringskostnad 

    Investeringsmodell 

    Investeringsmöjligheter 

    Investeringsmönster 

    Investeringsnivå 

    Investeringsobjekt 

    Investeringspolicy 

    Investeringsprogram 

    Investeringsprojekt 
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    Investeringsrestriktioner 

    Investeringstakt 

    Investeringsvaror 

    Investeringsverksamhet 

    Kapacitetsinvestering 

    Marknadsinvestering 

    Mejeriinvestering 

    Nettoinvestering 

    Nyinvestering 

    Resursinvestering 

Legala     

ansvarsområdet     

  Lagar   

    Miljölagar 

  Lagstiftning   

    Antitrustlagstiftning 

    Arbetslagstiftning 

    Delstatslagstiftning 

    Inkomstskattelagstiftning 

    Konkurrenslagstiftning 

    Miljölagstiftning 

    Skattelagstiftning 

  Förordning   

    IAS-förordning 

    Miljöförordning 

  Föreskrift   

    Antibojkottföreskrifter 

    Produktföreskrift 

      

Etiska     

ansvarsområdet     

  Anställd   

    Deltidsanställd 

    Fastighetsanställd 

    Kollektivanställd 

    Nyanställd 
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    Sommaranställd 

    Årsanställd 

  Arbetare   

    Medarbetare 

    Nyckelmedarbetare 

  Arbetskraft   

    Säsongsarbetskraft 

  Ersättning   

    Engångsersättning 

    Ersättningsbelopp 

    Ersättningsbehandling 

    Ersättningsgräns 

    Ersättningsinvestering 

    Ersättningskommitté 

    Ersättningskomponenter 

    Ersättningsnivå 

    Ersättningspaket 

    Ersättningspolicy 

    Ersättningsprincip 

    Ersättningsskyldig 

    Ersättningsstruktur 

    Ersättningssystem 

    Ersättningstillgång 

    Ersättningsutskott 

    Försäkringsersättning 

    Grundersättning 

    Kostnadsersättning 

    Nettoersättning 

    Semesterersättning 

    Uppdragsersättning 

  Förmån   

    Bilförmån 

    Bostadsförmån 

    Förmånliga 

    Förmånsbaserad 

    Förmånsberättigade 
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    Förmånsbestämda 

    Förmånsbil 

    Förmånspaket 

    Förmånsprogram 

    Förmånsrätt 

    Förmånssystem 

    Förmånstagare 

    Personalförmån 

    Reseförmån 

    Skatteförmån 

    Sjukvårdförmån 

  Lön   

    Baslön 

    Belöna 

    Belöning 

    Belöningssystem 

    Bruttolöneram 

    Bonuslön 

    Föräldralön 

    Grundlön 

    Grundlönesystem 

    Löneadministration 

    Löneandelar 

    Löneavtal 

    Lönebaserad 

    Lönebelopp 

    Lönebesked 

    Lönebeslut 

    Lönebildning 

    Lönedelar 

    Löneförändringar 

    Löneinflation 

    Lönekartläggning 

    Lönekompensation 

    Lönekonto 

    Lönekostnad 

    Lönekostnadsutveckling 

    Löneledande 
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    Lönenivå 

    Löneprocess 

    Löneperiod 

    Löneskillnader 

    Lönesystem 

    Löneutbetalning 

    Löneutveckling 

    Löneväxling 

    Löneökning 

    Löneökningstakt 

    Minimilön 

    Månadslön 

    Permitionslön 

    Reallön 

    Reallöneutveckling 

    Semesterlön 

    Semesterlöneskuld 

    Slutlön 

    Uppsägningslön 

    Årslön 

    Övertidslön 

  Jämställdhet   

    Jämställdhetsarbete 

    Jämställdhetsplaner 

    Jämställdhetspolicy 

  Pension   

    Avtalspensionering 

    Direktpension 

    Efterlevnadspension 

    Familjepension 

    Förtidspension 

    Garantipension 

    Pensionering 

    Pensionsannuitet 

    Pensionsarrangemang 

    Pensionsavgång 
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    Pensionsavsättning 

    Pensionsavtal 

    Pensionsfond 

    Pensionsfrågor 

    Pensionsförmåner 

    Pensionsförpliktelser 

    Pensionsförsäkring 

    Pensionsgrundande 

    Pensionsinstitut 

    Pensionskassa 

    Pensionskostnad 

    Pensionslösning 

    Pensionsplan 

    Pensionspremier 

    Pensionsrätt 

    Pensionsrättigheter 

    Pensionsskuld 

    Pensionsstiftelse 

    Pensionsökningar 

    Pensionstillgångar 

    Pensionsunderskott 

    Pensionsutfästelse 

    Pensionsutbetalning 

    Pensionsålder 

    Pensionsåtaganden 

    Pensionsår 

    Pensionsökning 

    Sjukpension 

    Ålderspension 

  Skada   

    Avbrottsskada 

    Personskada 

    Totalskada 

    Varumärkesskada 

  Sjukdom   

    Blodsjukdom 
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    Cellsjukdom 

    Hjärtsjukdom 

    Infektionssjukdomar 

    Kärlsjukdom 

    Ledsjukdom 

    Lungsjukdom 

    Njursjukdom 

    Nässjukdom 

    Sjukdomsforskning 

    Sjukdomsområde 

    Tarmsjukdom 

    Tumörsjukdom 

    Ämnesomsättnignssjukdom 

  Olycka   

    Trafikolycka 

  Frånvaro   

    Arbetsfrånvaro 

    Långtidsfrånvaro 

    Sjukfrånvaro 

    Totalfrånvaro 

  Utbildning   

    Branschutbildning 

    Handelsutbildning 

    Internutbildning 

    Introduktionsutbildning 

    Kundutbildning 

    Ledarutbildning 

    Miljöutbildning 

    Musikutbildning 

    Personalutbildning 

    Skolutbildning 

    Specialistutbildning 

    Säkerhetsutbildning 

    Utbildningscentrum 

    Utbildningsdagar 

    Utbildningserbjudande 
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    Utbildningsform 

    Utbildningsinsats 

    Utbildningskoncept 

    Utbildningslokaler 

    Utbildningsmöjlighet 

    Utbildningsplan 

    Utbildningsprogram 

    Utbildningsprojekt 

    Utbildningstillgänglighet  

    Utbildningstimmar 

    Utbildningstyp 

    Vidareutbildning 

  Rådgivning   

    Affärsrådgivning 

    Rådgivningsbiträde 

      

  Utbilda   

    Högutbildade 

    Välutbildade 

  Mångfald   

    Mångfaldsarbete 

    Mångfaldsindikatorer 

    Mångfaldsvärde 

  Produktansvar   

    Produktnsvarsförsäkring 

    Produktansvarskrav 

    Produktansvarstvister 

  Hälsa   

    Folkhälsan 

    Ohälsa 

  FoU   

    FoU-aktiviteter 

    FoU-anläggning 

    FoU-arbete 

    FoU-budget 

    FoU-enhet 
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    FoU-investering 

    FoU-kompetens 

    FoU-kostnader 

    FoU-mål 

    FoU-organisation 

    FoU-portfölj 

    FoU-process 

    FoU-produktivitet 

    FoU-projekt 

    FoU-resurser 

    Fou-samarbete 

    FoU-satsning 

    FoU-strategi 

    FoU-styrning 

    FoU-verksamhet 

  Miljöarbete   

    Arbetsmiljöarbete 

  Certifiering   

    Miljöcertifiering 

    Produktcertifiering 

  Livscykel   

    Livscykelanalys 

    Livscykeltänkande 

    Livscykelutvärdering 

    Produktlivscykel 

  Utsläpp   

    Produktionsutsläpp 

    Utsläppseffekt 

    Utsläppskrav 

    Utsläppsnivå 

    Utsläppsrätter 

  Förbrukning   

    Bränsleförbrukning 

    Elförbrukning 

    Förbrukningstal 

    Vattenförbrukning 
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    Årsförbrukning 

  Energi   

    Bioenergi 

    Bioenergigenerering 

    Elenergi 

    Energiansvarig 

    Energianvändning 

  
 

Energibehov 

    Energibesparande 

    Energibesparing 

    Energibesparingsbehov 

    Energibesparingsprojekt 

    Energibolag 

    Energieffektiva 

    Energieffektivitet 

    Energiförluster 

    Energiförsörjning 

    Energiindustrin 

    Energiintensiv 

    Energikonsument 

    Energikonsumtion 

    Energikostnad 

    Eneregikrävande 

    Energikälla 

    Energiledningssystem 

    Energilösning 

    Energimarknad 

    Energimyndighet 

    Energimål 

    Energimätare 

    Energipriser 

    Energiproduktion 

    Energirelaterad 

    Energiråvara 

    Energisektor 

    Energislag 
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    Energisnål 

    Energisparande 

    Energisparlösning 

    Energisparprogram 

    Energitransport 

    Energiutvinns 

    Energiåtervinning 

    Energiåtgång 

    Spillenergi 

    Vindenergitransmissioner 

    Värmeenergi 

  Förnyelse   

    Förnyelsebar 

    Förnyelsetakt 

    Produktförnyelse 

  Vatten   

    Avloppsvattenapplikationer 

    Dricksvatten 

    Grundvatten 

  
 

Kylvattenprojekt 

    Mineralvattenfabrik 

    Slagvatten 

    Spillvatten 

    Varmvatten 

    Varmvattenberedare 

    Vattenbehandling 

    Vattenbehandlingsteknik 

    Vattenbrist 

    Vattendrivande 

    Vattenflödesmönster 

    Vattenförbrukning 

    Vattenkraft 

    Vattenkraftproducerad 

    Vattenlevande 

    Vattenmiljö 

    Vattennivå 
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    Vattenprover 

    Vattenrening 

    Vattenresurser 

    Vattentryck 

    Vattenånga 

  Vattnet   

    Avloppsvattnet 

    Ballastvattnet 

    Hushållsvattnet 

    Restvattnet 

    Varmvattnet 

  Koldioxid   

    Koldioxidavskiljning 

    Koldioxidavskiljningsprocesser 

    Koldioxidfattig 

    Koldioxidhalt 

    Koldioxidutsläpp 

  Ozon   

    Ozonlager 

    Ozonnedbrytande 

    Ozonskikt 

Filantropiska     

ansvarsområdet     

  Donation   

    Produktdonationer 

  Välgörenhet   

    Välgörenhetsnummer 

    Välgörenhetsorganisation 

  Välgörande   

    Välgörande ändamål 

      

      

  Subvention   

    Statssubventioner 

    Subventionerat 

    Subventionsnivå 
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    Subventionspolicy 

  Sponsor   

    Sponsoringship 
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Appendix 3 Företag i Urval 

edan följer en lista över de företag som valdes ut genom ett stratifierat 

slumpmässigt urval, baserat på Large Cap. 

 

   

  

Tillverkande företag Tjänsteproducerande företag
Industri Finans
Alfa Laval Atrium Ljungberg

Hexagon Catellum

SKF Melker Schörling

Swedbank

Olja & gas Konsumenttjänster
Lundin Petroleum Axfood

Hakon Invest

H&M

Hälsovård Teknik
AstraZeneca Axis

Getinge Ericsson

Meda

Konsumentvaror Telekom
Electrolux Tele2

Husqvarna TeliaSonera

SCA

Swedish Match

Material
Billerud Korsnäs AB

Boliden

Holmen

SSAB

N 
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Appendix 4 Multipel analys (1) 

edan följer hierarkiska regressioner gjorda med ekonomiskt, legalt och 

etiskt ansvarsområde som oberoende variabel. Dessa är kopplade till 

orsakssambandet som avser förklara CSR-aktiviteter som en nödvändighet. 

 

 
Sammanfattning av regressionsmodell där ROE är beroende variabel, med enbart 

kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden  

Hierarkisk regression där ROE är beroende variabel, med enbart kontrollvariabler (1) 

och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden  

  

Modell R R2 Justerad Förändringsstatsistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,324¹ 0,105 0,078 0,105 3,860 3 99 0,012

Samtliga

variabler 0,336² 0,113 0,067 0,008 0,451 2 97 0,638 1,892

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant 1,633 0,188 8,693 0,000

Storlek 0,096 0,037 0,267 2,577 0,011 0,843 1,186

1 Ägarkoncentration -0,002 0,001 -0,133 -1,324 0,188 0,892 1,121

Institutionellt ägande -0,001 0,001 -0,069 -0,696 0,488 0,927 1,079

Konstant 1,822 0,294 6,207 0,000

Laggad konstant -0,092 0,101 -0,093 -0,918 0,361 0,899 1,112

Storlek 0,104 0,039 0,289 2,671 0,009 0,780 1,282

Ägarkoncentration -0,002 0,001 -0,139 -1,343 0,182 0,853 1,173

2 Institutionellt ägande -0,001 0,001 -0,073 -0,726 0,470 0,898 1,113

Ekonomiska 

ansvarsomårdet -0,020 0,078 -0,025 -0,255 0,799 0,930 1,076

N 
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Sammanfattning av regressionsmodell där ROE är beroende variabel, med enbart 

kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden 

Hierarkisk regression där ROE är beroende variabel, med enbart kontrollvariabler (1) 

och samtliga variabler (2) för den valda tidsperioden 

  

Modell R R2 Justerad Förändringsstatsistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,324¹ 0,105 0,078 0,105 3,860 3 99 0,012

Samtliga

variabler 0,337² 0,114 0,068 0,009 0,500 2 97 0,608 1,881

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant 1,633 0,188 8,693 0,000

Storlek 0,096 0,037 0,267 2,577 0,011 0,843 1,186

1 Ägarkoncentration -0,002 0,001 -0,133 -1,324 0,188 0,892 1,121

Institutionellt ägande -0,001 0,001 -0,069 -0,696 0,488 0,927 1,079

Konstant 1,809 0,258 7,003 0,000

Laggad konstant -0,094 0,101 -0,094 -0,934 0,352 0,898 1,114

Storlek 0,109 0,040 0,302 2,733 0,007 0,747 1,339

Ägarkoncentration -0,002 0,001 -0,151 -1,462 0,147 0,852 1,174

2 Institutionellt ägande -0,001 0,001 -0,091 -0,864 0,390 0,818 1,222

Legala

ansvarsomårdet -0,487 1,211 -0,042 -0,402 0,689 0,835 1,198
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Sammanfattande av regressionsmodell där ROE är beroende variabel, med enbart 

kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2).  

Hierarkisk regression där ROE är beroende variabel, och med kontrollvariabler (1) och 

samtliga variabler (2). 

  

Modell R R2 Justerad Förändringsstatsistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,324¹ 0,105 0,078 0,105 3,860 3 99 0,012

Samtliga

variabler 0,350² 0,122 0,077 0,018 0,979 2 97 0,379 1,912

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant 1,633 0,188 8,693 0,000

Storlek 0,096 0,037 0,267 2,577 0,011 0,843 1,186

1 Ägarkoncentration -0,002 0,001 -0,133 -1,324 0,188 0,892 1,121

Institutionellt ägande -0,001 0,001 -0,069 -0,696 0,488 0,927 1,079

Konstant 1,758 0,249 7,051 0,000

Laggad konstant -0,099 0,100 -0,099 -0,982 0,328 0,896 1,116

Storlek 0,091 0,041 0,253 2,239 0,027 0,706 1,417

Ägarkoncentration -0,002 0,001 -0,136 -1,343 0,182 0,877 1,141

2 Institutionellt ägande -0,001 0,001 -0,083 -0,836 0,405 0,916 1,091

Etska

ansvarsområdet 0,091 0,086 0,110 1,054 0,294 0,827 1,209
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Appendix 5 Multipel analys (2) 

edan följer hierarkiska regressioner gjorda med etiskt och legalt 

ansvarsområde som beroende variabel. Dessa är kopplade till 

orsakssambandet som avser att förklara CSR-aktiviteter som en lyx. 

 

 

Sammanfattande av regressionsmodell där det etiska ansvarsområdet är beroende 

variabel, med enbart kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2).  

Hierarkisk regression där det etiska ansvarsområdet är beroende variabel, och med 

kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2). 

  

Modell R R2 Justerad Förändringsstatsistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,376¹ 0,141 0,115 0,141 5,439 3 99 0,002

Samtliga

variabler 0,808² 0,652 0,627 0,511 34,882 4 95 0,000 1,903

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant 0,368 0,246 1,493 0,139

1 Storlek 0,153 0,048 0,328 3,211 0,002 0,831 1,203

Ägarkoncentration -0,001 0,002 -0,056 -0,571 0,570 0,890 1,123

Institutionellt ägande 0,056 0,082 0,067 0,684 0,495 0,907 1,103

Konstant 0,122 0,223 0,548 0,585

Lagad konstant 0,593 0,072 0,592 8,186 0,000 0,700 1,429

Storlek 0,051 0,032 0,109 1,578 0,118 0,766 1,306

Ägarkoncentration 0,001 0,001 0,079 1,065 0,290 0,672 1,488

Institutionellt ägande -0,058 0,057 -0,069 -1,024 0,309 0,809 1,236

2 Soliditet -0,002 0,001 -0,167 -2,187 0,031 0,627 1,596

Kassaflöde 0,064 0,071 0,057 0,904 0,369 0,925 1,081

Tillverkande företag 0,139 0,051 0,212 2,724 0,008 0,605 1,652

N 
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Sammanfattande av regressionsmodell där det legala ansvarsområdet är beroende 

variabel, med enbart kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2).  

Hierarkisk regression där det legala ansvarsområdet är beroende variabel, och med 

kontrollvariabler (1) och samtliga variabler (2). 

Modell R R2 Justerad Förändringsstatsistik Durbin-

R2 R2 F df1 df2 Sig. F Watson

förändring förändring förändring

Kontroll-

variabler 0,400¹ 0,160 0,135 0,160 6,292 3 99 0,001

Samtliga

variabler 0,622² 0,387 0,342 0,227 8,804 4 95 0,000 1,975

Modell Ostandadiserade Standardiserade t Sig. Kollinearitetsdiagnostik

Koefficienter Koefficienter

1. Kontrollvariabler B Standard- Beta Tolerans VIF

2. Samtliga variabler fel

Konstant -1,171 0,121 -9,669 0,000

1 Storlek 0,050 0,023 0,215 2,133 0,035 0,934 1,203

Ägarkoncentration -0,002 0,001 -0,207 -2,125 0,036 0,890 1,123

Institutionellt ägande -0,135 0,041 -0,323 -3,338 0,001 0,907 1,103

Konstant -0,568 0,183 -3,100 0,003

Laggad konstant 0,057 0,013 0,378 4,514 0,000 0,804 1,243

Storlek 0,022 0,021 0,096 1,062 0,291 0,788 1,269

Ägarkoncentration 0,000 0,001 -0,047 -0,492 0,624 0,695 1,439

Institutionellt ägande -0,139 0,039 -0,332 -3,553 0,001 0,737 1,357

2 Soliditet -0,001 0,001 -0,089 -0,890 0,392 0,604 1,656

Kassaflöde -0,055 0,047 -0,098 -1,176 0,243 0,928 1,078

Tillverkande företag 0,078 0,032 0,240 2,490 0,015 0,694 1,440


