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Sammandrag:  

Majoriteten av tidigare forskning kring kopplingen mellan företags samhällsansvar 
och företagsprestation har påvisat ett positivt samband. Eftersom tidigare forskning 
har fokuserat på sambandet på kort sikt undersöker denna avhandling hur 
förhållandet mellan företags samhällsansvar och företagsprestation uttrycker sig på 
lång sikt.  

Enligt klassisk teori hindrar företags samhällsansvar företaget från att maximera 
ägarnas välfärd genom att leda till kostnader som kan bäras av andra aktörer i 
samhället. Teorier som stöder ansvarstagande hävdar däremot att ansvarstagande är 
värdeskapande genom att leda till konkurrensfördelar i form av affärsmöjligheter, 
ökad produktivitet och kostnadsbesparingar.  

Avhandlingens empiriska del går ut på att jämföra företagsprestationen av företag som 
har varit med i Dow Jones Sustainability World Index med en kontrollgrupp som 
konstrueras av företag som är av liknande karaktär som företagen som har valts från 
hållbarhetsindexet. Genom att ordna företagen i årskohorter enligt medlemskapsår 
utförs 3-års paneldataregressioner som omfattar åren 1999 – 2018. Avhandlingens 
resultat anger ett signifikant negativt förhållande mellan företags samhällsansvar och 
företagsprestationen både på kort sikt och på lång sikt, vilket tyder på att kostnaden 
av investeringar i hållbarhet överstiger de fördelar som ansvarstagande i 
affärsverksamheten medför. 

Nyckelord: Företags samhällsansvar, CSR, hållbarhet, Dow Jones Sustainability 
Index, ROA, ROE 
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1 INLEDNING 

 

”Vi kan inte lösa våra problem med samma tankesätt som vi hade när vi skapade dem”, 
är ett insiktsfullt konstaterande av nobelpristagaren Albert Einstein som kan tänkas vara 
upplysande inom frågor kring hur företag kan bidra till en hållbar utveckling. 
Klimatförändring, olämpliga arbetsförhållanden och företagsskandaler har lett till att 
inkorporerande av etiska principer och värderingar i företagskulturen har varit ett 
aktuellt tema inom näringslivet under de senaste decennierna. Det är säkert att 
miljöförstöring och konsumenters, investerares och övriga intressenters ökande 
förväntningar på företag har inverkan på företagsekonomin, och därför är incitament att 
ta samhällsansvar och utvecklande av nya strategier för värdeskapande två nära 
besläktade teman inom forskning om hållbarhet.  

Hållbar utveckling förutsätter att vi vidareutvecklar klassisk ekonomisk teori som 
inriktar sig på att enbart tillgodose ägarnas intressen och utvecklar företagsstrategier 
som beaktar företagsansvarets potential att bidra till vinstmaximering (Benabou & 
Tirole, 2010; Jensen, 2001; López, Garcia & Rodriguez, 2007). Enligt modern teori 
innebär företags samhällsansvar ärlighet och öppenhet, att värna om miljön, följande av 
lag samt respekt för människor och kultur (Baumgarter & Ebner, 2010). Många företag 
och investerare är övertygade om att denna typ av ansvarsfullt agerande i 
uppförandekoden kan leda till konkurrensfördelar som leder till långsiktig 
värdeskapning (López et al., 2007). Tanken bakom den här idén är att god 
förvaltningssed går hand i hand med ett gott företagsrykte och förbättrade 
affärsmöjligheter till följd av goda samhälleliga omständigheter (Waddock & Graves, 
1997). Ett gott företagsrykte har tidigare påvisats leda till ökad produktivitet och 
kostnadsbesparingar medan skillnader i välfärd på olika regioner i världen har kopplats 
ihop med rådande ekonomiska, politiska, samhälleliga och miljömässiga 
omständigheter på området (Baughn, Bodie & McIntosh, 2007).  

Ett ökat intresse för företags samhällsansvar inom finansiella marknader har lett till att 
hållbarhetsindex har uppkommit för att mäta hållbarhet (Van Marrewijk, 2003). Den 
här avhandlingen fokuserar på förhållandet mellan företagsprestation och skötsel av 
företags samhällsansvar utgående från ramverket som används i ett av världens mest 
framstående hållbarhetsindex, Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI). 
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Företagen som undersöks kommer från Europa, Nordamerika och Asien-
Stillahavsregionen och har varit inkluderade i DJSWI mellan åren 1999 - 2016. 

1.1 Problemområde och kontribution 

Det finns en uppsjö av forskningar kring kopplingen mellan företags samhällsansvar och 
företagsprestation av vilka majoriteten uppvisar ett positivt samband. Det råder dock 
brist i kunskap om hur detta samband uttrycker sig på lång sikt på grund av att tidigare 
empiriska forskningar inom ämnet har analyserat sambandet mellan ansvarstagande 
och företagsprestation på kort sikt (Garcia-Castro, Ariño & Canela, 2010).  

Det har lagts fram teorier om att lönsamheten av ansvarstagande förändras i takt med 
den tid som ett företag har varit ansvarsfullt (Brammer & Millington, 2008). Enligt 
López et al. (2007) måste företag ibland uppoffra sitt ekonomiska resultat, åtminstone 
på kort sikt, då de implementerar ett etiskt förfaringssätt för att på lång sikt kunna dra 
nytta av de fördelar som ansvarstagande medför. För att ge insyn i hur lönsamheten av 
ansvarstagande kan förändras över olika tidshorisonter kommer denna avhandling att 
undersöka hur företags samhällsansvar förhåller sig till företagsprestation under ett 
tidigare outforskat tidsintervall samt på lång sikt (1999 - 2018). Eftersom få tidigare 
forskningar inom ämnet undersöker sambandet mellan ansvarstagande och 
företagsprestation på olika geografiska områden undersöker denna avhandling ett urval 
av företag från Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsregion.  

På grund av variation i val av mått och variabler som har använts för att mäta 
ansvarstagande är resultaten av en stor del av tidigare forskningar svåra att jämföra 
(Griffin & Mahon, 1997; Margolis & Walsh, 2003; Peloza, 2009; Surroca, Tribó & 
Waddock, 2010). För att undvika detta problem utgår denna avhandling ifrån ett mått 
på hållbarhet som har varit populärt bland färska undersökningar inom ämnet.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan företags 
samhällsansvar och företagsprestation på lång sikt.  

1.3 Avgränsningar  

Tidsperioden som undersöks är 1999 - 2018 och de geografiska områden som undersöks 
är Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsregionen. I den empiriska delen mäts 
ansvarstagande i form av medlemskap i Dow Jones Sustainability World Index, som 
konstrueras på basis av RobecoSAM:s aggregerade bedömning av flera olika aspekter av 
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ansvarstagande. Måtten som används för att mäta företagsprestation är 
redovisningsbaserade.  

1.4 Arbetets upplägg 

Avhandlingen är uppbyggd så att relevanta teorier och tidigare forskning presenteras 
först, varefter de resterande kapitlen avhandlar undersökningens empiriska del. 

Den teoretiska referensramen inleds i kapitel 2 med en genomgång av koncepten 
företags samhällsansvar och hållbarhet medan teorier som beskriver kopplingen mellan 
företags samhällsansvar och företagsprestation behandlas i kapitel 3. I kapitel 4 
presenteras tidigare forskning som är relevant för avhandlingen. Avhandlingens 
empiriska del inleds i kapitel 5 med en genomgång av hur avhandlingens datamaterial 
har konstruerats varefter kapitel 6 presenterar avhandlingens undersökningsmetod. I 
kapitel 7 presenteras avhandlingens resultat och i kapitel 8 anknyts resultaten till den 
teoretiska referensramen och tidigare forskning.  
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2 FÖRETAGS SAMHÄLLSANSVAR OCH HÅLLBARHET 

I detta kapitel behandlas begrepp och aspekter inom koncepten företags samhällsansvar 
och hållbarhet som är centrala för denna avhandling. Dessa koncept indelas i olika 
kategorier av ansvarstagande som företag och investerare utgår ifrån inom sina företags- 
och investeringsstrategier. Utöver olika former av hållbarhetsprestation behandlar detta 
kapitel olika alternativ som har uppstått för att mäta nivån av ansvarstagande. Mot 
bakgrund av avhandlingens undersökningsområde behandlas till sist skillnader i attityd 
mot och uppfattning om ansvarstagande mellan olika geografiska områden i världen. 

2.1 Vad innebär företags samhällsansvar? 

En av de mest beramade definitionerna för företags samhällsansvar, även kallat 
Corporate Social Responsibility (CSR), introduceras av Carroll (1979) som presenterar 
4 nivåer av affärsprestation som ett företag kan förväntas uppfylla. Den första nivån 
grundar sig i ekonomisk prestation och innebär att ett företag förväntas vara lönsamt 
genom att erbjuda produkter och tjänster som efterfrågas i samhället och som kan säljas 
med en vinstmarginal. Den andra nivån representerar företagets skyldighet att bedriva 
sin verksamhet enligt lagstiftning. Den tredje nivån står för moraliskt ansvar och innebär 
rättvist agerande och minimerande eller undvikande av skada. Till denna nivå tillhör 
förväntningar som inte nödvändigtvis upprätthålls av lagen men som ställs av andra 
parter i samhället. Den sista nivån omfattar verksamhet som företaget frivilligt kan ägna 
sig åt för att förbättra samhället, t.ex. välgörenhet. (Carroll, 1979) 

Carrolls (1979) ramverk för samhälleligt ansvar illustreras ofta i form av en pyramid, där 
de två första nivåerna av ansvar i själva verket fordras av företaget medan den fjärde 
nivån är snarare önskvärd än förväntad. Då ett företag uppfyller alla fyra nivåer av 
samhälleligt ansvar kan företaget klassificeras som en god företagsmedborgare (eng. 
corporate citizen1). I och med att företagsansvar var aktuellt främst inom samhällen med 
fri företagsamhet då när modellen skapades utgår modellen från ett modernt 
amerikanskt samhälle. På grund av detta har modellen kritiserats för att inte vara 
tillämpbar på andra områden och för små företag. Till exempel konstaterar Crane och 
Matten (2016) att de olika delområdena samspelar på ett annat sätt i Europa medan 
Visser (2011) förklarar att pyramiden borde ordnas om för att reflektera hur de olika 
nivåerna av ansvarsfullhet prioriteras i utvecklingsländer. Trots att miljömässigt 

 
1 Corporate citizen är ett begrepp som används för att beskriva företag som aktivt engagerar sig i 
ansvarsfull verksamhet. 
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ansvarstagande inte nödvändigtvis utelämnas i Carrols (1979) modell skiljer sig 
modellen från flera nyare modeller som betonar miljömässigt ansvarstagande (Carroll, 
2016).  

Porter och Kramer (2019) fäster uppmärksamhet vid att företag ofta har en snäv syn på 
värdeskapande genom att endast fokusera på kortsiktig vinstmaximering. Detta har lett 
till att många företag har utvecklat CSR strategier för att beakta faktorer som kan påverka 
företagens framgång på lång sikt, t.ex. kunders behov, förbrukning av begränsade 
naturresurser som behövs för affärsverksamheten, tillgänglighet av leverantörer samt 
samhällets ekonomiska läge. Porter och Kramer (2019) kritiserar dock CSR strategier för 
att ofta lägga för stor vikt på företagsrykte och följaktligen ha en begränsad koppling till 
själva affärsverksamheten. Det här händer ofta på grund av att företag misslyckas att 
förhålla sig till samhällsansvar som en del av kärnverksamheten, vilket i sin tur leder till 
att CSR strategier blir svåra att uppehålla på lång sikt. För att lösa detta presenterar 
Porter och Kramer (2019) ett nytt synsätt där målet är att kombinera samhällelig 
framgång med företagets framgång genom att identifiera samhälleliga värderingar och 
se dessa som möjligheter till att skapa ett gott ekonomiskt resultat. På det här viset 
uppstår en vinn-vinn situation som gynnar både samhället och företagen och kallas av 
Porter och Kramer (2019) för fördelat värde eller CSV (Creating shared value). CSV 
skiljer sig därmed från filantropi och ger incitament åt företag att ta ansvar över de 
effekter de har på samhället. (Porter & Kramer, 2019) 

Den Europeiska kommissionens (2011) definition av CSR omfattar utöver minimering 
av skada och uppfyllande av det juridiska ansvaret även integrering av samhälleliga, 
miljömässiga och etiska aspekter inom företagets verksamhet samt beaktande av 
mänskliga rättigheter och konsumenters behov. I linje med Porters och Kramers (2019) 
vidareutvecklade syn på företagsansvar ska företagen enligt den Europeiska 
kommissionen samtidigt som de fokuserar på optimering av finansiell prestation sträva 
efter att maximera värdeskapande för alla intressenter. För att uppnå detta uppmuntras 
företag därmed att utveckla långsiktiga CSR strategier där de samarbetar med både 
delägare och övriga parter. (European Commission, 2011) Denna definition kombinerar 
således element av Carrolls (1979) förklaring och CSV med ansvar över miljön och 
långsiktigt tänkande. 

På grund av att det finns olika tolkningar av företags samhällsansvar 
jämför Dahlsrud (2008) 37 olika definitioner av CSR som har uppkommit inom tidigare 
litteratur. Resultaten tyder på att alla definitionerna av CSR innefattar företagets 
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inverkan på samhället, men att dessa effekter kategoriseras på olika sätt. Därmed 
konkluderar Dahlsrud att missförstånd angående betydelsen av CSR främst uppkommer 
vid implementering av CSR inom en specifik affärsverksamhet. (Dahlsrud, 2008) 
Eftersom tillvägagångssättet för att utveckla ansvarsfulla företagsstrategier i praktiken 
starkt beror på företagsspecifika egenskaper kritiserar Van Marrewijk (2003) det 
allmänna “en storlek passar för alla” synsättet med avseende på företags samhällsansvar. 
För att implementera CSR-aktiviteter borde företaget därför utgående från den enkla 
definitionen utveckla en mer företagsspecifik definition som reflekterar hela 
organisationens utveckling, mål och ambitioner. (Van Marrewijk, 2003) 

2.2 Hållbarhet 

Under 1970-talet myntades begreppet hållbar utveckling (även känt som “hållbarhet”) 
som populariserades år 1987 i samband med Förenta Nationernas 
publicering av Brundtlandrapporten skriven av WCED. I dagens läge är definitionen 
som presenterades i rapporten en ofta använd definition för hållbarhet:  

 “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 
(Brundtland Report, 1987) 

Till skillnad från de övriga begreppen kring företags samhällsansvar syftar hållbarhet på 
en strategi för ansvarstagande som gör att verksamheten är fördelaktig på lång sikt. Detta 
innebär noggrann avvägning mellan konsumtion och sparande över tid för att på ett 
optimalt sätt tillfredsställa både kortsiktiga och långsiktiga behov och krav. 
Fördelningen av resurser och kompromisser genom tid frånses ofta i de övriga begreppen 
inom företags samhällsansvar (CSR, CSV och Triple-Bottom-Line), och kan leda till 
förödande konsekvenser för företaget. Bansal & DesJardine (2014) ger som exempel 
Porters och Kramers (2019) koncept om fördelat värde som kan ge företag incentiv att 
utnyttja möjligheter som gynnar både samhället och företaget i dagens läge på bekostnad 
av resurser som behövs i framtiden. I och med att livslängden och följaktligen tidsramen 
som företag och samhällen utgår ifrån ofta är olika bidrar detta ibland till förvirring kring 
vad som är hållbart. Dessutom bidrar inte en ansvarsfull handling nödvändigtvis till 
utvecklad hållbarhet. T.ex. kan det anses vara ansvarsfullt om ett företag genom 
välgörenhet försöker lindra ett samhälleligt problem, men om det inte löser den 
underliggande orsaken till problemet leder inte handlingen till ökad hållbarhet. (Bansal 
& DesJardine, 2014) 
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Enligt Elkingtons (1997) Triple-Bottom-Line (3BL) modell grundar sig rapportering av 
hållbarhet på tre huvudsakliga komponenter; ekonomiskt, samhälleligt och miljömässigt 
ansvarstagande. Kombinationen av dessa tre kategorier (som även kallas ”de 3 pelarna”) 
av ansvarstagande har inom litteraturen kring företags samhällsansvar etablerats som 
grunden till mätning av hållbarhet (Purvis, Mao, Robinson, 2018). Vid utvärdering av 
hållbarhet i den empiriska delen kommer avhandlingen att utgå ifrån RobecoSAM:s 
ramverk för hållbarhet som bygger på rangordning av företag utgående från samtliga 
kategorier av ansvarstagande. I denna avhandling kommer därmed begreppen 
hållbarhet, företagsansvar och ansvarstagande utbytbart att syfta på inkorporering av 
åtminstone ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga aspekter i företagets 
verksamhet. För att hänvisa till företagets nivå av hållbarhet eller ansvarstagande 
kommer begreppet hållbarhetsprestation (ofta förkortat CSP2) hädanefter att användas. 

2.2.1 Ekonomisk hållbarhet 

För att mäta och övervaka ekonomisk prestation används finansiella och 
redovisningsbaserade uträkningar som representation av företagets ekonomiska kapital. 
Beräkning av ekonomiskt kapital genom värdering av företagets tillgångar och skulder 
utgör i själva verket bara en uppskattning på ekonomiska kapital. Detta beror på att 
ekonomiskt kapital utöver finansiellt kapital och realtillgångar består av immateriella 
tillgångar såsom företagsrykte och kunskap som är svåra att värdera. (Dyllick & 
Hockerts, 2002) 

Lönsam ekonomisk prestation är ett vedertaget förhandsvillkor för att ett företag ska 
kunna vara framgångsrikt och följaktligen kunna ta samhälleligt och miljömässigt ansvar 
(Dyllick & Hockerts, 2002). På grund av detta kan ekonomisk hållbarhet anses vara en 
förutsättning för att ett företag ska kunna vara hållbara inom andra områden (Carroll, 
2016). I och med att det har lagts fram bevis för att hållbara företag presterar bättre än 
genomsnittet av företag har det diskuterats till vilken utsträckning detta beror på att de 
hållbara företagen har haft god ekonomisk prestation redan innan de började utveckla 
sitt samhällsansvar (Waddock & Graves, 1997). 

I samband med finanskrisen 2007 - 2008 blev det uppenbart att ekonomisk tillväxt är 
centralt för en hållbar ekonomi, men att det är nödvändigt att hitta ett nytt sätt att 
maximera vinst utan att hindra en hållbar utveckling (Moldan, Janoušková & Hák, 
2012).  Ekonomisk hållbarhet innebär därmed att företaget genererar tillräckligt stora 

 
2 Kommer från engelskans ”Corporate Social Performance” 
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kassaströmmar för att skapa likviditet och kontinuerligt kunna erbjuda sina ägare en 
avkastning som överstiger medeltalsavkastningen, utan att äventyra ägarnas framtida 
välfärd (Dyllick & Hockerts, 2002).  

Baumgarter och Ebner (2010) identifierar följande sex aspekter inom ekonomiskt 
ansvarstagande som leder till hållbar ekonomisk företagsprestation:  

• Investering i utveckling av innovationer och teknologier som minskar 
på de negativa effekter som affärsverksamheten har på miljön. 

• Aktivt samarbete med olika affärspartners, t.ex. leverantörer, R&D 
institutioner och universitet, för att sprida kunskap och skapa 
innovationer. 

• Bevarande av kunskap om främjande av hållbarhet inom företaget. 
Detta innebär aktiviteter såsom planeringsmetoder och 
utvecklingsstrategier samt överföring, mätning och applicering av 
information om hållbarhet i företaget.  

• Fastställda och klara arbetsuppgifter och funktioner inom företaget så 
att anställda kan jobba möjligast effektivt och vet vad som förväntas av 
dem. Detta underlättar integrering av ansvarstagande inom alla 
funktioner i företaget. 

• Hänsyn till hållbarhet vid inköp och vidareförsäljning av produkter. 
Detta kräver goda förhållanden med leverantörer som har liknande 
mål för främjande av hållbarhet. 

• Rapportering av företagsansvar inom företagets revisionsberättelser 
och bolagsstyrningsrapporter. 

 

2.2.2 Miljömässig hållbarhet 

En av grundtankarna inom miljömässig hållbarhet bygger på hushållsamhet med knappa 
resurser. Naturtillgångar kan delas in i naturresurser som är förnybara, t.ex. trä, fisk och 
majs och icke-förnybara såsom fossilbränsle, biodiversitet och jordkvalitet. (Dyllick & 
Hockerts, 2002) 

Genom att analysera tidigare undersökningar kring miljömässigt ansvarstagande delade 
Morelli (2011) in de viktigaste aspekterna för ekologisk hållbarhet i fem kategorier: (1) 
Samhälleliga behov, bevarande av (2) biodiversitet och (3) naturens regenerativa 
kapacitet, (4) återvinning samt (5) begränsningar på förbrukning av icke-förnybara 
naturresurser och avfallsgenerering. 

• Samhälleliga behov syftar på tillfredsställande av människans behov på ett 
sätt som har en möjligast liten belastning på miljön. Detta kan uppnås genom 
innovationer som främjar hållbarhet och genom att avstå från att producera 
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sådant som kräver överanvändning av naturresurser eller leder till konsekvenser 
som framtida generationer måste hantera.  

• Bevarande av biodiversitet innebär skyddande av den biologiska mångfalden 
genom förbrukning av naturresurser inom produktion på ett sätt som inte skadar 
ekosystemet. Detta kan uppnås genom energieffektivisering och användning av 
hållbar energi såsom solenergi, vindkraft, vattenkraft samt geotermisk energi.  

• Naturens regenerativa kapacitet kan bevaras på en hållbar nivå genom att 
begränsa användningen av resurser enligt hur snabbt de förnyas samt genom 
utveckling av substitut för produktionens insatsvaror. Enligt Ayres (1996) 
förutsätter detta även att företaget skapar mindre avfall än vad naturen klarar av 
att bryta ner eller assimilera. 

• Förbrukningen av resurser kan begränsas genom återvinning, som enligt 
Robinson (2004) borde vara en av företagets huvudsakliga tillvägagångssätt för 
att minimera avfall.  

• Begränsningar på förbrukning av icke-förnybara naturresurser samt 
avfallsgenerering kan etableras på basis av populationens totala konsumtion 
och teknologiska utveckling. Detta innebär införande av begränsningar på 
utsläppsrättigheter och en övergång till miljövänligare transportmetoder. Enligt 
Moffat (2010) borde ansvarsfulla företag beakta alla effekter som de olika 
delområden av företagets verksamhet har på miljön.  

2.2.3 Samhälleligt ansvarstagande  

Samhälleligt ansvarstagande har en lång tid varit inbyggt i frågor om ekonomisk 
utveckling och miljöproblem och har på grund av sin komplexitet tolkats på många olika 
sätt (Vallance, Perkins & Dixon, 2011). Bristen på en universell förklaring  har lett till att 
företagens inverkan på samhället ofta har underskattats. Detta har i sin tur lett till att 
nyttan av samhälleligt ansvarstagande för företag inte har undersökts lika extensivt som 
nyttan av ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande och är således inte lika klart 
kartlagd. (McKenzie, 2004) 

Samhälleligt ansvarstagande grundar sig på immateriella fenomen som är svåra att 
kvantifiera och mäta, t.ex. hur individer behandlas av företaget (Lehtonen, 2004). 
Därutöver bygger samhälleligt ansvarstagande på normer och moralregler inom 



10 
  

samhällets kultur som kontinuerligt förändras vilket leder till att företagen måste ha 
förmågan att anpassa sig till samhällets uppfattning om vad som är viktigt. (Bertels & 
Peloza, 2008) 

Samhälleligt ansvar kan delas in i interna och externa aspekter av samhällsansvar, där 
de interna aspekterna syftar på hur företaget behandlar och tar hand om sina arbetare 
medan de externa aspekterna omfattar företagets växelverkan med utomstående 
intressenter. För att företaget ska kunna samexistera med resten av samhället på lång 
sikt är det viktigt att företaget har god relation till andra samhällsmedlemmar. Enligt 
Dyllick och Hockerts (2002) innebär samhällelig hållbarhet att företag kan öka på 
välfärden i samhället genom att expandera sitt humankapital och utveckla samhällets 
infrastruktur och offentliga tjänster samt bidra till en företagsvänlig kultur på ett 
genomsynligt sätt som grundar sig i likadana värderingar som intressenter har. (Dyllick 
& Hockerts, 2002) 

Utgående från flera tidigare studier och ramverk utvecklade av organisationer som 
specialiserar sig i värdering av hållbarhet (DJSI, FTSE och GRI), grupperar Baumgarter 
och Ebner (2010) viktiga faktorer inom samhälleligt ansvarstagande enligt interna och 
externa faktorer enligt följande: 

Interna faktorer: 

• Genomsynlighet av företagets verksamhet. Tillkännagivande av 
information om företagets bolagsstyrning och ansvarstagande leder till 
ett bättre förhållande mellan företaget och dess intressenter. 

• Aktivt engagemang i företagsansvar av ledningen och ansvarsfullt 
ledande som grund till skapande av incitament och motivation hos 
anställda. Främjande av ansvarsfullt tänkande kan också ske genom 
att utveckla belöningssystem. 

• Försäkran om att arbetsomständigheterna i företaget är säkra och inte 
riskerar arbetstagarnas fysiska hälsa. Program som understöder 
motionering och sköter om arbetstagarnas hälsa kan implementeras. 

• Utveckling av humankapital genom kontinuerlig utbildning och 
handledning för att öka medvetenhet och kunskap om hållbarhet inom 
företaget. 

 

Externa faktorer: 

• Etiskt tänkande och rättvis attityd inom företaget samt gentemot 
intressenter och beaktande av intressenters och anställdas behov. 
Detta innebär respekt för de mänskliga rättigheterna och 
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likabehandling av alla personer oberoende av tro, kön, nationalitet, 
kultur, hudfärg, fysiska hälsotillstånd och ålder. 

• Avstående från kontroversiella aktiviteter såsom investering i 
ohållbara företag samt försäljning och användning av tillgångar för 
oansvarsfullt bruk.  

• Bedrift av ärlig och rättvis verksamhet, det vill säga avstående från 
manipulation, korruption och brott mot regler. 

• Stödjande av det lokala samhället och dess parter samt att bidra till 
landets ekonomi genom ansvarsfull verksamhet. 

 

2.3 Mätning av hållbarhetsprestation 

Till skillnad från mått på företagsprestation råder det brist på universella mått på 
hållbarhetsprestation. Trots meningsskiljaktigheter för hur hållbarhet borde bedömas är 
det väsentligt att utveckla sätt att mäta ansvarstagande för att det skall kunna vara en 
källa för värdeskapning. (López et al., 2007) Många mått på hållbarhetsprestation har 
uppkommit till följd av ökat intresse bland investerare för investering i hållbara företag 
samt nya hållbarhetskrav som ställs av intressenter på företag (Fowler & Hope, 2007). 
Därmed är det även i företagsledningens intresse att mäta hållbarhet, för att kunna fatta 
strategiska beslut och på ett trovärdigt sätt kunna redogöra för hur företagets 
investeringar i hållbarhetsinitiativ leder till avkastning (Peloza, 2009; Renneboog, Horst 
& Zhang, 2008). 

Peloza (2009) identifierar 39 olika mått på hållbarhetsprestation som har använts inom 
tidigare forskning angående förhållandet mellan hållbarhetsprestation och 
företagsprestation. I och med att det populäraste måttet endast hade använts i 18% av 
undersökningarna medan 38% av alla mått användes i en enda undersökning 
konstaterar författaren att de tidigare resultaten är svåra att jämföra. Brist på jämförbara 
resultat inom tidigare forskning konstateras även av Surroca et al. (2010), som 
argumenterar att mått som endast beaktar en aspekt av hållbarhet, t.ex. nivå av utsläpp, 
inte går att tillämpa då urvalet som undersöks omfattar olika industrier. Därutöver ger 
endimensionella hållbarhetsmått en mycket snäv uppfattning om 
hållbarhetsprestationen av det företag som undersöks (Waddock & Graves, 1997). Trots 
att undersökning av sambandet mellan flerdimensionella hållbarhetsmått och 
företagsprestation kan kritiseras för att inte reflektera enskilda dimensioners inverkan 
på finansiellt resultat (Brammer, Brooks & Pavelin, 2006; Galema, Plantinga & 
Scholtens, 2008), kommer fokus i resten av detta kapitel att ligga på flerdimensionella 
hållbarhetsmått eftersom dessa bättre lämpar sig för avhandlingens undersökningssyfte. 
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2.3.1.1 Eko-effektivitet - Absoluta mått och relativa mått 

Figge och Hahn (2004) redogör för två olika kategorier av mått för hållbarhetprestation 
ur ett lönsamhetsperspektiv; absoluta mått och relativa mått. Absoluta mått går ut på 
att subtrahera interna och externa kostnader från den totala nyttan som företaget skapar. 
Detta kräver att kostnaderna och nyttan mäts i samma enhet vilket fordrar att kostnader 
i form av skador på miljön och samhället kvantifieras. Relativa mått uttrycker däremot 
nyttan som företaget skapar i förhållande till inverkan som företaget har på miljön och 
samhället. Detta kan även uttryckas som mängden samhälleliga och miljömässiga 
resurser som används av företaget i förhållande till företagets ekonomiska resultat. 
Eftersom mervärde enligt författarna i själva verket skapas då nyttan överstiger de 
externa kostnaderna presenterar Figge och Hahn (2004) en modell som utgår ifrån 
företagets alternativkostnader. Denna modell beaktar enligt författarna alla 3 kategorier 
av ansvarstagande och kräver inte svårtillgänglig information till skillnad från absoluta 
mått. Dessutom fungerar detta mått som indikator för effektivitet till skillnad från 
relativa mått. I och med att författarnas modell endast anger företagets kontribution till 
hållbarhet anger måttet däremot inte till vilken grad företaget är hållbart. (Figge & Hahn, 
2004) 

2.3.2 Ansvarsfull investering och skärmning 

Ansvarsfull investering (eng. socially responsible investing eller SRI) syftar på en 
investeringsstrategi som främjar etisk och hållbar affärsverksamhet. Denna 
investeringsstrategi gick ursprungligen ut på avskärmning av företag som ansågs bedriva 
oetisk eller kontroversiell affärsverksamhet. Moderna former av SRI bygger utöver 
avskärmning även på ”positiv skärmning”, det vill säga investering i enlighet med 
investerarens värderingar så att investeringsportföljen består av de företag som bäst 
uppfyller investerarens kriterier angående företags samhällsansvar. (Renneboog et al., 
2008)  

Enligt Derwall, Koedijk och Horst (2011) kan ansvarsfulla investerare delas in i två 
kategorier; de som investerar utgående från sina värderingar (eng. value-driven) och de 
som förmodar att ansvarsfull investering leder till högre avkastning (eng. profit-
seeking).  

2.3.3 Hållbarhetsbedömning av en tredje part 

För att intressenter enkelt skall kunna få information om företagens samhällsansvar och 
jämföra olika företags, industriers och länders hållbarhetsprestation har det uppkommit 
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olika sorters tjänster kring bedömning av hållbarhetsprestation. De mest populära av 
dessa tjänster är etiska fonder, ESG- betyg3 och hållbarhetsindex. (Fowler & Hope, 2007; 
López et al., 2007) Enligt Schuler och Cording (2006) är information om företags 
hållbarhet via externa källor mera trovärdig för intressenter än information som kommer 
rakt från företaget. Detta leder till att utomstående parters hållbarhetsbedömningar har 
ett avsevärt inflytande på kunders konsumentbeteende och investerares 
investeringsbeslut (Waddock & Graves, 1997). Dessutom påvisar Pargue, Benoit-Moreau 
och Larceneux (2011) att hållbarhetsbedömningar gjorda av utomstående parter kan 
förhindra gröntvättning, det vill säga falsk marknadsföring om företagets miljövänlighet.  

I och med att den empiriska delen i denna avhandling utgår ifrån ett hållbarhetsindex 
som mått på hållbarhetsprestation behandlas funktionen och betydelsen av 
hållbarhetsindex för företag och investerare noggrannare i följande avsnitt.  

2.3.4 Hållbarhetsindex 

Hållbarhetsindex går ut på en noggrann skärmningsprocess som ofta är baserad på 
företagsrapporter och enkäter som besvaras av företagen som undersöks. Det första 
hållbarhetsindexet Domini 400 Social-indexet (nuförtiden MSCI KLD 400 Social Index) 
lanserades år 1990 och i dagens läge är några av de kändaste familjerna av 
hållbarhetsindex Dow Jones Sustainability indexen, FTSE4Good, MSCI 
hållbarhetsindexen, Calvert Responsible indexen och STOXX ESG indexen. 

2.3.4.1 Medlemskap i hållbarhetsindex 

Forskning kring hur företag kan använda sig av eller bli inkluderade i hållbarhetsindex 
är begränsad. Enligt Chatterji och Toffel (2010) tenderar företag som får dåliga 
hållbarhetsbetyg att börja satsa mer på sin hållbarhetsprestation medan andra forskare 
hävdar att företag sällan får incentiv att förbättra sitt samhällsansvar till följd av 
exklusion från ett hållbarhetsindex. (Searcy & Elkhawas, 2012) Curran och Moran 
(2007) argumenterar att inklusion i ett hållbarhetsindex kan fungera som indikator på 
förbättrad hållbarhetsprestation medan exklusion inte är ett bra mått på försämrad 
hållbarhetsprestation på grund av att hållbarhetsindex ofta rangordnar företag på basis 
av börsvärde. Detta leder till att exklusion snarast tyder på att ett annat företag har 
presterat bättre i form av tillväxt istället för att det exkluderade företaget skulle ha blivit 

 
3 ESG- eller “Environmental, social and corporate governance”-betyg ett flerdimensionellt mått på 
hållbarhetsprestation som grundar sig i uppskattning av företagets miljömässiga och samhälleliga 
ansvarstagande samt bedömning av företagets förvaltningssed. 
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mindre hållbart (Curran & Moran, 2007). För att hindra företagens medlemskap i 
indexet från att för starkt bero på andra företags prestation föreslår Consolandi et al. 
(2009) att indexförvaltarna borde låta andelen företag som inkluderas i indexet 
fluktuera. 

2.3.4.2 Kritik mot hållbarhetsindex 

Tidigare forskningar som har försökt kartlägga urvalsprocessen för olika 
hållbarhetsindex påvisar markanta skillnader i viktande och mätning av hållbarhet bland 
de olika indexen. Enligt Windolph (2011) beror bristen på standardisering angående 
mätning av hållbarhet på komplexiteten av hållbarhetsvärdering, bristande 
datatillgänglighet och bristande objektivitet vid värdering till följd av relationer mellan 
värderare och företag. Dessa problem försvagar trovärdigheten av värderingarna på 
grund av metodfel, brist på genomsynlighet och inkonsekventa urvalsmetoder. Gray och 
Herremans (2012) poängterar därför att hållbarhetsindex och hållbarhetsvärderingar 
inte är exakta mått på hållbarhet och kan därmed endast användas som en 
surrogatrepresentation av hållbarhet. 

Escrig-Olmedo, Muñoz-Torres & Fernandez-Izquierdo, (2010) tillägger att intressenters 
hållbarhetskriterier dessutom sällan motsvaras fullständigt av kriterierna som har 
använts för att konstruera hållbarhetsindexen. Detta beror på att evalueringsprocesserna 
som indexförvaltarna utgår ifrån inte kan kontrolleras eftersom dessa inte publiceras. 
(Escrig-Olmedo et al., 2010) 

2.4 Attityd mot hållbarhet på olika geografiska områden 

På grund av variationer mellan länders samhälleliga, politiska och ekonomiska 
omständigheter kan olika länders attityd mot hållbarhet skilja sig (Baughn et al. 2007). 
I och med att denna avhandling undersöker hållbarhet på flera olika geografiska 
områden presenteras skillnader i olika regioners uppfattning om ansvarstagande i detta 
avsnitt. 

I USA har det traditionellt sett varit vanligt att inom hållbarhetsfrågor betona filantropi 
och frivilligt fördelande av resurser inom samhället. Trots att hållbarhetsrapportering i 
Nordamerika länge var valfritt har företag i USA och Kanada ofta kännetecknats av en 
hög grad av CSR-engagemang. (Baughn et al., 2007) I dagens läge är reglering kring 
hållbarhetsrapportering standard i Nordamerika och även bland mexikanska företag 
som i början av 2000-talet i regel kännetecknades av lågt ansvarstagande har 
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hållbarhetsrapportering blivit vanligt. Medvetenhet om hållbarhetsfrågor har ökat 
kraftigt i Latinamerika under det senaste decenniet och därmed har även regleringen 
justerats till följd av ökad utvinning av områdets naturresurser och företagsskandaler.  
Området påverkas dessutom av begränsningar och tariffer som har införts av andra 
länder som förutsätter en viss minimistandard på företagsverksamheten. (KPMG, 2017)  

I jämförelse med Nordamerika har välgörenhet varit mindre vanligt bland 
västeuropeiska länder medan rapportering av samhällsansvar har varit en förutsättning 
för att företag ska kunna noteras i några av de största europeiska börserna redan då DJSI 
grundades. De skandinaviska länderna och Tyskland var bland de första länderna som 
utvecklade reglering kring uppfyllande av företags samhällsansvar och direktiv från EU 
har bidragit till att europeiska länder i genomsnitt har en hög hållbarhetsprestation. 
(Baughn et al., 2007) Detta är i linje med resultaten av Liang och Renneboog (2017) som 
visar att företagen med de högsta hållbarhetsbetygen kommer från Norden. 
Medvetenhet och reglering angående hållbarhetsfrågor är däremot tillsvidare låg i en 
stor del av Östeuropa. Detta gäller även företag i medelöstern och Afrika (exkl. Sydafrika) 
som har en jämförelsevist svag hållbarhetsprestation jämfört med företag i andra delar 
av världen. (KPMG, 2017) Orsaken till att få företag från dessa regioner har blivit 
inkluderade i DJSI beror antagligen på detta och därmed kommer dessa regioner inte att 
undersökas i denna avhandling.  

Trots att asiatiska företag inom tidigare forskningar ofta har observerats ligga efter 
västerländska företag angående hållbarhetsutveckling är skillnaden i 
hållbarhetsmedevenhet inom Asien-Stillahavsregionen, Amerika och Europa i dagens 
läge nästan försumbar. Detta är till följd av en markant ökning i hållbarhetsprestation 
bland företag inom Asien-Stillahavsregionen sedan 2011 till följd av ny lagstiftning i 
Indien och nya villkor gällande hållbarhet för börsnotering på den taiwanesiska, 
singaporianska och Hong Kong börsen. (KPMG, 2013) Innan dessa förändringar har 
variationer i ansvarstagande bland asiatiska företag varierat mycket på grund av 
skillnader mellan länderna inom regionen och traditionellt sett har praxis för rättvis lön, 
organisationsfrihet och lika möjligheter för män och kvinnor som följs inom 
västerländska ekonomier inte varit lika vanliga i Asien-stillahavsregionen (Welford, 
2004). 

Enligt Welford (2005) anses ödmjukhet vara högt värderat inom många asiatiska 
kulturer och inverkar på hur mycket företag väljer att offentliggöra information om 
företagens ansvarstagande i och med att det kan anses vara skrytsamt. Detta är speciellt 
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relevant att tänka på angående områden i Asien där samhälleligt engagemang och 
välgörenhet är en integrerad del av kulturen (Welford, 2005). Att jämföra nivåer av CSR 
integrering mellan regioner kan därför vara svårt i och med att ansvarstagande kan vara 
kulturbundet i vissa regioner medan t.ex. västerländska samhällen en längre tid har 
förlitat sig på reglering (Baughn et al., 2007). Dessutom kan kvalitén av 
hållbarhetsrapportering skilja sig och har ansetts vara mer framstående i Europa än 
Amerika och Asien medan rapportering i Asien-Stillahavsregionen har tenderat att vara 
i första hand inriktad på externa aspekter av ansvarstagande (KPMG, 2017). 
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3 LÄNKEN MELLAN FÖRETAGS SAMHÄLLSANSVAR OCH 
FÖRETAGSPRESTATION 

Tidigare forskning har identifierat fyra huvudsakliga teorier som beskriver relationen 
mellan företags samhällsansvar och företagsprestation; teorin om vinstmaximering, 
intressentmodellen, legitimitetsteorin och det resursbaserade synsättet. Denna relation 
kan enligt Waddock och Graves (1997) vara negativ, neutral eller positiv beroende på hur 
fördelarna och kostnaderna av ansvarstagande motväger varandra.  

Trots att ett positivt samband mellan ansvarsfullhet och företagsprestation har kunnat 
påvisas inom tidigare forskning går det inte att sluta sig till att ansvarsfullhet är 
värdeskapande. Detta beror på att det finns många olika faktorer som kan inverka på 
detta samband och att förhållandets orsakssamband inte är uppenbart. I detta kapitel 
presenteras teorier om förhållandet mellan ansvarstagande och företagsprestation i 
detalj. 

3.1 Vinstmaximering och kostnader av ansvarstagande 

Den neoklassiska teorin om värdeskapning som känt har förespråkats av 
nobelpristagaren Milton Friedman (1970) går ut på att företagets skyldighet endast avser 
vinstmaximering och följande av lagstiftning. Enligt Friedman (1970) är företagets 
lednings uppgift att representera och arbeta i enlighet med ägarnas intresse och att 
ekonomisk lönsamhet är grundförutsättningen för att företag ska klara sig på lång sikt.  

Trots att detta synsätt utelämnar att företag skulle ha ett samhälleligt ansvar utesluter 
inte Friedmans (1970) argument att företag skulle kunna bedriva verksamhet eller 
engagera sig i aktiviteter som gynnar samhället, givet att samhällets välfärd är i ägarnas 
intresse. Med tanke på att företag är specialiserade i produktion och försäljning av sin 
produkt skulle det enligt Friedman (1970) dock vara ineffektivt och fel att använda 
investerares pengar för ändamål som har en hög alternativkostnad eller inte skapar 
möjligast mycket värde för ägarna. Walley och Whitehead (1994) stöder Friedmans 
(1970) syn och förklarar att strategier för identifiering och skapande av vinn-vinn 
situationer (se ”CSV” i stycke 2.1) mellan företaget och intressenter oftast är för dyra att 
implementera i förhållande till den totala nyttan de skapar om inte företagets ledning är 
specialiserad på utveckling av sådana strategier. Ett fokus på vinstmaximering skulle 
däremot leda till att ägare genom dividender och likvidering av sina ägarandelar ökar 
sina möjligheter att själva kunna ta samhälleligt ansvar. (Friedman, 1970) Utgående från 
en fallstudie argumenterar dock Schwartz och Saiia (2012) att ägarnas samhälleliga 
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intressen i vissa fall kan koordineras och uppnås effektivare genom att företaget agerar i 
enlighet med investerarnas samhälleliga intressen. 

Mervärdet som skapas av CSR strategier är inte garanterat och realiseras eventuellt först 
långt in i framtiden. Detta är en nackdel för företaget enligt tidigare forskningar som ofta 
påvisar att marknaden är kortsiktigt orienterad och att investerare inte beaktar framtida 
kassaflöden från företagens samhällsansvarsstrategier i sina investeringsbeslut. 
(Renneboog et al., 2008) Orsaken till att det klassiska synsättet gällande 
vinstmaximering skulle stämma kan tänkas vara att ansvarsfullt beteende leder till en 
komparativ nackdel på grund av att hållbara företag får kostnader som skulle kunna 
bäras av andra aktörer, t.ex. staten eller individer. (Aupperle, Carroll & Hatfield, 1985; 
Campbell, 2007; Waddock & Graves, 1997) Utöver grundinvesteringar medför 
ansvarstagande kostnader för att uppehålla den ansvarsfulla verksamheten, t.ex. i 
samband med utbildning för anställda, produktutveckling, säkerhet och 
hållbarhetsrapportering (López et al., 2007). Detta leder till alternativkostnader för det 
ansvarsfulla företaget som går miste om andra investeringsmöjligheter som potentiellt 
kunde vara värdeskapande (Sprinkle & Maines, 2010). Dessutom kan CSR-engagemang 
enligt Weber (2008) utsätta företagets samarbetspartner för risker med avseende på 
legitimitet samt öka sannolikheten för bojkotter mot företaget gjorda av icke-statliga 
organisationer. Bertels och Peloza (2008) påpekar att ifall företag börjar konkurrera med 
varandra utgående från hållbarhetsprestation kan det leda till en ond cirkel där 
lönsamheten inom hela industrin avtar. 

I och med att det finns investerare som fattar sina investeringsbeslut på basis av 
personliga och samhälleliga värderingar (se stycke 2.3.2 om ansvarsfull investering) kan 
det argumenteras att dessas nyttofunktion inte enbart bygger på den klassiska iden om 
optimering av avkastning i förhållande till risk (Bollen, 2007). Då antalet sådana 
investerare är stort leder det till förändring i efterfråga och utbud och följaktligen 
prissättningen på aktiemarknaden (Derwall et al., 2011). Enligt Renneboog et al. (2008) 
antyder tidigare forskning kring ansvarfull investering att ansvarfulla investerare 
föredrar att investera enligt sina värderingar trots att det skulle utesluta 
vinstmaximering. Däremot konkluderar Derwall et al. (2011) att tidigare forskning 
indikerar att avkastningen av ansvarfull investering är högre än konventionella 
investeringsstrategier på kort sikt (på grund av att marknaden undervärderar framtida 
kassaflöden skapade genom CSR) medan strategierna presterar lika bra på lång sikt. 



19 
  

Jensen (2001) argumenterar att det klassiska vinstmaximeringssynsättets fokus på 
vinstgenerering leder till att ledningen utvecklar kortsiktiga affärsstrategier och förbiser 
möjligheter till värdeskapning som kan uppkomma genom att ta hänsyn till intressenter. 
Därmed förklarar Jensen (2001) att verklig maximering av ägarnas välfärd på lång sikt i 
själva verket uppnås genom att beakta intressenters behov och att en optimal strategi 
kräver en genomtänkt kompromisspolitik. Detta kan dock enligt Barnea och Rubin 
(2010) leda till att agentkonflikter uppstår om den optimala nivån av investering i 
företags samhällsansvar överskrids på bekostnad av ägarnas välfärd (mera om detta i 
stycke 3.6.7.2). 

3.2 Intressentmodellen 

Intressentmodellen som utvecklades av Freeman (1984) går ut på att företag blir mer 
framgångsrika om de tillgodoser flera av sina intressenters behov. Detta beror på att 
goda relationer med intressenter kan tänkas vara en immateriell tillgång som minskar 
risken för kostsamma konflikter med grupper och individer som kan påverka eller 
påverkas av företagets verksamhet. Dessutom kan goda relationer med intressenter leda 
till möjligheter och fördelar som understödjer företagets verksamhet. (Lopatta & 
Kaspereit, 2014) På grund av att det är orealistiskt att tillgodose alla intressenters behov 
är det enligt Jensen (2001) nödvändigt att företaget prioriterar förhållandet med sina 
viktigaste intressenter. Dessa intressenter kallas enligt Clarkson (1995) för primära 
intressenter och spelar en avgörande roll för att företaget skall kunna bedriva sin 
verksamhet (t.ex. kunder och leverantörer).  

För att förtydliga innebörden av intressentmodellen presenterar Donaldson och Preston 
(1995) tre sammankopplade infallsvinklar till modellen. Det deskriptiva perspektivet på 
modellen beskriver företagets och ledningens särdrag och beteende. Denna aspekt 
kompletteras av det instrumentella perspektivet som utgår ifrån empirisk undersökning 
för att kartlägga kopplingen mellan företagets förhållande med intressenter och 
företagsprestationen. Kärnan i modellen utgörs enligt författarna av det normativa 
perspektivet som omfattar de moraliska och etiska grunderna som företagets verksamhet 
bygger på. (Donaldson & Preston, 1995) 

Venkataraman (1999) undersöker kopplingen mellan intressentmodellen och 
entreprenörskap och förklarar att entreprenörskap går ut på att upptäcka och utnyttja 
lönsamma möjligheter. Från ett entreprenörskapsperspektiv kommer företag som inte 
klarar av att beakta intressenters behov leda till möjlighet för andra entreprenörer att 
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vinna på att utveckla en lösning som tillfredsställer de missnöjda intressenternas behov. 
Denna jämviktsmekanism kommer följaktligen att leda till att företag som inte tar hand 
om sin relation med sina intressenter på lång sikt kommer att ersättas med 
ansvarsfullare företag. (Venkataraman, 1999) 

3.3 Legitimitetsteorin 

Enligt Suchman (1995) innebär legitimitet att företagets verksamhet uppfattas eller 
antas vara önskvärd och ändamålsenlig utgående från samhällets värderingar och 
normer. Legitimitetsteorin grundar sig i att företag måste uppfylla dessa villkor för att 
klara sig och att legitimitet därmed fungerar som en mekanism som motiverar företag 
att frivilligt vara ansvarsfulla och rapportera sitt samhällsansvar (Burlea-Schiopoiu & 
Popa, 2013).  

Legitimitetsteorin beskriver ett kontrakt mellan företaget och samhället som går ut på 
att företaget belönas eller bestraffas beroende på hur väl företaget uppfyller de krav som 
ställs av samhället. Då företaget uppfyller samhällets villkor kommer samhället i gengäld 
att konsumera företagets produkter och stöda företagets verksamhet. Om företaget 
däremot inte respekterar samhällets värderingar eller har en skadlig effekt på samhället 
kommer företaget att bestraffas genom sanktioner som kan vara förödande för företaget. 
Att ignorera legitimitet är därmed kostsamt på grund av problemen som kan uppstå och 
på grund av att det kan vara svårt att återvinna samhällets förtroende efter att det har 
tappats. (Wilmshurst & Frost, 2000) Deegan (2006) poängterar att det kan vara svårt 
för företag att samtidigt uppfylla samhällets villkor och tillgodose företagets behov, 
speciellt med tanke på att företag kontinuerligt måste anpassa sig till förändringar i 
samhällets normer och värderingar för att uppehålla sin legitimitet. 

Lindblom (1994) redogör för fyra olika strategier som företaget kan ha för att undvika 
legitimitetsskada. Det första alternativet är att försöka informera sina intressenter om 
verkliga förändringar som företaget har gjort i sin verksamhet för att vara mer i enlighet 
med samhällets värdesystem. Det andra alternativet är att försöka förändra intressenters 
uppfattning av företaget genom att informera om god prestation utan att egentligen 
förändra sin verksamhet. Det tredje tillvägagångssättet är att manipulera intressenters 
uppfattning av företaget genom att distrahera publiken från negativa aspekter genom att 
betona positiva aspekter som följer samhällets värderingar. Det fjärde sättet är att 
försöka förändra de krav som samhället har på företaget t.ex. genom att få intressenter 
att inse att villkoren inte är rimliga. (Lindblom, 1994) 
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3.3.1 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin behandlar tillvägagångssätt för att förebygga problem som kan 
uppkomma till följd av informationsasymmetri (An, Davey & Eggleton, 2011). Enligt 
Branco och Rodrigues (2006) är rapportering av samhällsansvar ett av de effektivaste 
sätten för företag att signalera legitimitet och hållbarhet åt intressenter. 

Signalering kan ske genom en observerbar handling som förmedlar andra parter om 
företagets egenskaper som kan vara okända för utomstående. Teorin om signalering 
utgår ofta ifrån att signalering är värdeskapande för förmedlaren t.ex. genom att 
förmedla om en produktkvalitet som är högre än konkurrenters. (An, Davey & Eggleton, 
2011) Enligt Lopatta, Buchholz och Kaspereit (2016) är CSR-engagemang ett effektivt 
sätt att minska på informationsasymmetri hos andra parter och ökar företagets 
trovärdighet och genomsynlighet. Detta leder i sin tur att värdering av företagens 
hållbarhetsprofil blir lättare för institutioner som specialiserar sig i hållbarhetsmätning 
(Lopatta, Buchholz & Kaspereit, 2016).  

3.4 Det resursbaserade synsättet 

Enligt Barney (1991) härstammar företagets konkurrensfördelar från resurser som 
företaget har till förfogande och är värdefulla, sällsynta, svåra att återskapa eller är 
oersättliga. Dessa tillgångar kan vara materiella eller immateriella och kan enligt det 
resursbaserade synsättet inom strategisk förvaltning användas som 
differentieringsstrategi för att skapa konkurrensfördelar. (Barney, Wright & Ketchen 
2001)  

Enligt det resursbaserade synsättet är kostnader för att bedriva verksamhet som är 
miljövänlig och beaktar eller gynnar samhället investeringar som leder till förbättrad 
företagsprestation på lång sikt (Lopatta & Kaspereit, 2014). Flera tidigare forskningar 
har dock observerat att företagsprestation har ett positivt inflytande på företagets 
tillgångar (Surroca et al., 2010). Ett sådant omvänt förhållande diskuteras i närmare 
detalj i stycke 3.6.9-3.6.10. 

3.5 Fördelar för företaget till följd av ansvarstagande 

De teorier som stöder synen om att ansvarstagande är värdeskapande hävdar att 
fördelarna som ansvarstagande medför överstiger dess kostnader. Fördelarna av 
ansvarstagande som tidigare forskning har kunnat identifiera har att göra med företagets 
rykte, produktivitet och kostnadsbesparingar och presenteras ingående i detta avsnitt. 
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3.5.1 Företagsrykte 

Genom att prestera väl ifrån sig och genom konsekvent kommunikation med 
intressenter kan företag skapa ett gott företagsrykte. Fördelarna av ett gott företagsrykte 
anses ha indirekt inverkan på företagets finansiella prestation genom ökning i 
produktivitet och affärsmöjligheter samt genom att medföra kostnadsbesparingar och 
lägre risk. (Weber, 2008) 

Enligt en empirisk undersökning av Schwaiger (2004) kan företag genom CSR-
engagemang förbättra och uppehålla sitt företagsrykte medan Lewis (2003) samt Lii och 
Lee (2011) argumenterar att företags samhällsansvar är en av de huvudsakliga faktorerna 
som inverkar på hur intressenter upplever och värderar företag. Inverkan av 
ansvarstagande på företagsryktet beror dock på konkurrenters CSR-engagemang 
eftersom samhällsansvar värdesätts baserat på hur företaget presterar i förhållande till 
sina konkurrenter (Bertels & Peloza, 2008) 

3.5.2 Humankapital 

Ansvarstagande antas vara värdeskapande genom att förbättra och utveckla företagets 
humankapital. Genom att utveckla goda förhållanden mellan arbetstagarna och 
ledningen kan företaget behålla sina anställda samt höja arbetsmoralen och därmed öka 
produktiviteten (Sprinkle och Maines, 2010). Detta hänger ihop med en forskning av 
Lins, Servaes och Tamayo (2017) som påvisar att ansvarstagande leder till ökad 
försäljning per anställd. Dessutom kan företag som blir kända för att erbjuda en trevlig 
arbetsmiljö gynna av att flera topparbetare söker sig till företaget. (Edmans, 2011) 
Tidigare undersökningar indikerar att intresset för samhällsansvar bland arbetstagare 
och studeranden håller på att växa, vilket leder till att efterfrågan för positioner hos 
ansvarsfulla företag kommer att öka (Sprinkle & Maines, 2010).  

3.5.3 Intäkter 

Ansvarsfullhet kan betraktas som en differentieringsstrategi som leder till ökad 
försäljning och större marknadsandel genom att skapa kundlojalitet. Detta kan uppnås 
indirekt genom ett starkt företagsrykte eller direkt genom att erbjuda hållbara produkter 
(Peloza, 2009; Weber, 2008). Hållbara produkter kan dessutom betinga ett högre pris 
och följaktligen öka på företagets vinstmarginal (Sprinkle & Maines, 2010) 

Tanner och Kast (2003) lägger fram bevis för att vissa konsumentgrupper föredrar 
miljövänliga produkter och vill stöda företag som är ansvarsfulla. Detta är i linje med 
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resultaten i forskningen av Trudel och Cotte (2009) som ytterligare förklarar att den 
negativa inverkan som oetisk verksamhet har på kunders köpvillighet är betydligt större 
än de positiva effekter som etiskt förfarande har på kunders köpvillighet. Konsumenters 
inställning till hållbarhet har dock visat sig bero på produktens egenskaper i och med att 
efterfrågan av hållbara alternativ för vissa sorters produkter tenderar att vara lägre än 
övriga mindre hållbara alternativ inom samma produktkategori (Luchs, Naylor, Irwin & 
Raghunathan, 2010). Det har lagts fram bevis för att konsumenters krav på miljömässig 
hållbarhet är högre på bl.a. företag som verkar inom industrier där slutliga produkter 
säljs (Cordeiro & Tewari, 2015). I och med att konsumenters efterfrågan på hållbarhet 
har visat sig variera beroende på industri och typen av produkt kan dock nettoeffekten 
av ansvarstagande på företagets försäljning vara komplicerad att värdera (Luchs et al., 
2010).  

3.5.4 Kostnadsbesparingar (Produktionskostnader och driftskostnader) 

Ansvarstagande kan leda till kostnadsbesparingar genom effektivisering av produktion 
och substitution av produktionsmaterial med mera miljövänliga alternativ. Genom att 
minska avfallsproduktion och utsläpp kan företag minska på kostnader i samband med 
avfallshantering och beskattning medan energieffektivisering minskar på företagets 
energikostnader. (Peloza, 2009; Weber, 2008) Kostnadsbesparingar kan också uppstå 
till följd av att ansvarsfulla företag lättare hittar samarbetspartner, t.ex. leverantörer, 
som gynnar av att associeras med företag som har ett gott rykte (Sprinkle & Maines, 
2010). 

3.5.5 Tillgång till kapital 

Inom tidigare undersökningar har ansvarstagande påvisats leda till lägre kostnader i 
form av förbättrad tillgång till kapital. En orsak till detta anses vara att intresset för 
hållbara företag ständigt ökar bland investerare och att investerare vill investera sina 
pengar i enlighet med sina värderingar (Sprinkle & Maines, 2010). Dessutom kan 
ansvarstagande leda till ökad trovärdighet, vilket enligt Guiso, Sapienza och Zingales 
(2008) medför en ökning i den totala mängden investerat kapital i aktiemarknaden. 
Detta hänger ihop med resultaten av Dhaliwal, Li, Tsang och Yang (2011) samt Ng och 
Rezaee (2015) som visar att hållbarhetsprestation negativt korrelerar med kostnaden för 
eget kapital medan Chava (2014) påvisar att företag inom kontroversiella industrier har 
högre kapitalkostnader på grund av att investerare förväntar sig en högre avkastning 
inom sådana industrier. Dessa resultat är i linje med resultaten av El Ghoul, Guedhami, 
Kwok och Mishra (2011) som tyder på att utveckling av goda relationer med anställda, 
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miljöpolitik samt hållbara produkter minskar på företagets kostnader för eget kapital 
medan verksamhet inom tobaksindustrin och kärnkraftindustrin ökar på kostnaden för 
eget kapital. 

En annan orsak till att ansvarsfulla företag har lägre kapitalkostnader är att ansvarsfulla 
företag får mera fördelaktiga lånevillkor från sina långivare. Idén om att ansvarsfullhet 
leder till lägre risk analyseras av Goss och Roberts (2011) som undersöker om CSR-
engagemang inverkar på företagets tillgång till lånekapital. Resultaten anger att företag 
med lågt CSR-engagemang betalar upp till 20 baspunkter mera för banklån än företag 
med högt CSR-engagemang. Enligt Cheng, Ioannou och Serafeim (2014) är orsaken till 
att ansvarsfulla företag har lägre kapitalbegränsningar att dessa företag har lägre 
agentkostnader till följd av starkare samarbete med intressenter samt ökad 
genomsynlighet genom rapportering som leder till minskad informationsasymmetri. 
Bättre tillgång till främmande kapital leder dessutom till att ansvarsfulla företag 
finansierar en större del av sin verksamhet med lånekapital vilket gör att ansvarsfulla 
företag gynnas av ett större skatteskydd (Sharfman & Fernando, 2008). 

3.5.6 Risk 

Det har proponerats att ansvarstagande kan fungera som en strategi för riskhantering 
genom att förebygga stiftning av strängare lagar och genom att ge myndigheter incentiv 
att lätta på reglering, begränsningar och beskattning (Waddock & Graves, 1997; Weber, 
2008). Ansvarstagande kan dessutom minska på sannolikheten för olyckor och 
händelser som kan skada företagets rykte och försämra företagets framtida kassaflöden, 
t.ex. på grund av anklagelser som kan leda till rättegång, negativa nyheter i media och 
bojkotter (Epstein & Roy, 2001; Sprinkle & Maines, 2010).  

Sassen, Hinze och Hardeck (2016) påvisar att miljömässigt och samhälleligt (exklusive 
god företagsförvaltning) ansvarstagande kan vara värdeskapande genom att ha en 
negativ effekt på den företagsspecifika risken. Utöver ett negativt samband mellan 
samhälleligt ansvarstagande och systematisk risk hittar författarna även en negativ 
koppling mellan miljömässigt ansvarstagande och systematisk risk inom miljökänsliga 
industrier. Chollet och Sandwidi (2018) lägger ytterligare fram bevis för att etisk 
företagsförvaltning minskar på den företagsspecifika risken. Dessa resultat är i linje med 
resultaten av Oikonomou, Brooks och Pavelin (2012) som i tillägg till ett negativt 
samband mellan CSR och finansiell risk påvisar en svag negativ koppling mellan 
ansvarstagande och systematisk risk. Enligt Bouslah, Kryzanowski och M’Zali (2013) kan 
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dock förhållandet mellan samhälleligt ansvarstagande och total risk variera beroende på 
urvalet som undersöks.  

Goss och Roberts (2011) påvisar att de företag som har låg hållbarhetsprestation är mest 
benägna att utsättas för finansiella svårigheter medan Lins et al. (2017) visar att god 
hållbarhetsprestation fungerar som försäkring under lågkonjunkturer genom att till följd 
av ett starkt företagsrykte minska på förlustrisken i samband med negativa chocker. 
Enligt Lee och Faff (2009) är orsaken till att aktieavkastningen för företag med låg 
hållbarhetsprestation kan framstå som högre än för företag med hög företagsprestation 
att ansvarsfulla företag har en lägre osystematisk risk. 

3.6 Mätning av förhållandet mellan hållbarhetsprestation och 
företagsprestation 

Enligt tidigare forskningar finns det en lång rad företagsspecifika, landsspecifika och 
makroekonomiska faktorer som har inflytande på förhållandet mellan 
hållbarhetsprestation och företagsprestation. (Liang & Renneboog, 2017; Peloza, 2009; 
Schaltegger & Synnestvedt, 2002). Dessutom har det proponerats att förhållandet skulle 
vara icke-linjärt och förändras med tiden (Brammer & Millington, 2008). Dessa teman 
samt hypoteser om förhållandets orsakssamband behandlas i detta stycke.  

3.6.1 Företagets storlek och skuldsättningsgrad 

Enligt många tidigare forskningar har företagets storlek påvisats vara en signifikant 
determinant för företag som satsar på sitt samhällsansvar. Orsaken till att stora företag 
ofta utvecklar sitt samhällsansvar mer än små företag kan vara att stora företag har större 
inflytande på sin omgivning och följaktligen får mera uppmärksamhet inom media och 
av investerare och intressenter (Artiach, Lee, Nelson & Walker (2010); Chih, Chih & 
Chen (2010); Waddock & Graves, 1997). Detta hänger ihop med en undersökning av 
Cordeiro och Tewari (2015) som påvisar att marknadsreaktionen till ett högt 
hållbarhetsbetyg positivt korrelerar med företagets storlek.  

Enligt Waddock och Graves (1997) är skuldsättningsgraden en viktig determinant för 
både företagsprestation och hållbarhetsprestation och det har spekulerats att 
skuldsättningsgraden är lägre bland ansvarsfulla företag. Argumentet bakom detta är att 
ansvarstagande kan tänkas vara en investering med osäker avkastning och medför 
därmed risk som företaget måste kunna bära (Waddock & Graves, 1997). Detta är i linje 
med resultaten i forskningarna av Artiach et al. (2010) samt Barnea och Rubin (2010) 
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som uppvisar ett negativt förhållande mellan nivån av hållbarhetsprestation och 
företagets skuldsättningsgrad.  

3.6.2 Industri och konkurrens 

Eftersom frågor kring ansvarstagande och hållbarhetsrelaterade problem skiljer sig 
mellan olika verksamhetsområden anses industri vara en viktig determinant för 
hållbarhetsprestation. Till exempel kan frågor kring utsläpp och utsläppsrätter vara 
aktuella för företag inom energisektorn medan det är viktigare för klädföretag att 
fokusera på att förbättra sina arbetsomständigheter och uppfylla de mänskliga 
rättigheterna. (Peloza, 2009) Cordeiro och Tewari (2015) argumenterar att 
konsumenters hållbarhetskrav dessutom skiljer sig beroende på industrispecifika 
faktorer medan Pelozas (2009) resultat tyder på att det är vanligare att ta hänsyn till 
hållbarhetsfrågor inom industrier som tenderar att belasta miljön mycket i och med att 
dessa industrier ofta får mera synlighet i media. Företag inom teknologi- och 
finanssektorn kännetecknas av att ofta få höga hållbarhetsbetyg medan företagen med 
de lägsta hållbarhetsbetygen tenderar att vara verksamma inom den allmännyttiga 
sektorn (Cordeiro & Tewari, 2015). 

Enligt Campbell (2007) är företags incitament att vara ansvarsfulla högst då när 
konkurrensen är medelmåttlig. Detta beror på att en hög konkurrens kan öka risken för 
företagskapning och tvinga företag att minimera kostnader medan en mycket låg 
konkurrens, t.ex. i fall av monopol, leder till opportunistiskt agerande (Campbell, 2007; 
Renneboog et al., 2008). Trots dessa teorier har tidigare studierna av Albers och Gunther 
(2010) samt Chih et al. (2010) påvisat att företag tenderar att satsa mera på sitt 
samhällsansvar inom industrier och marknader där konkurrensen är kraftig. 

3.6.3 Ekonomins tillstånd 

Enligt Campbell (2007) är företag mindre benägna att agera ansvarsfullt ifall de 
genomgår perioder av dåligt ekonomiskt resultat eller om det rådande ekonomiska 
tillståndet är osäkert. Lins et al. (2017) undersöker förhållandet mellan 
hållbarhetsprestation och företagsprestation under olika ekonomiska tillstånd och 
påvisar att företag med högt CSR-engagemang i genomsnitt presterar bättre under 
lågkonjunkturer än företag med lågt CSR-engagemang. Resultaten i forskningen tyder 
inte på ett signifikant samband mellan ansvarstagande och företagsprestation under 
övriga konjunkturlägen. Därmed konkluderar författarna att ett gott företagsrykte och 
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goda förhållanden med intressenter lindrar skadan mot företag av negativa chocker i 
ekonomin. (Lins et al., 2017)  

Lopatta och Kaspereit (2014) påvisar att marknadens inställning till hållbarhet har blivit 
positivare efter finanskrisen år 2008. Författarnas resultat tyder på att 
hållbarhetsprestation belönas inom kapitalmarknaden, speciellt inom industrier där de 
miljömässiga och samhälleliga riskerna är stora. 

3.6.4 Inverkan av rättssystem 

Företag är benägna att agera ansvarsfullt då detta fordras av lag samt i närvaron av 
institutioner som övervakar företagens hållbarhetsprestation (Campbell, 2007). Enligt 
La Porta, Lopez-de-Silanes, och Shleifer (2008: 326) har länders rättsliga normer ett 
starkt inflytande på det ekonomiska resultatet medan Schaltegger och Synnestvedt 
(2002) argumenterar att regleringen inverkar på hur ekonomiskt lönsamt miljömässigt 
ansvarstagande kan vara för företag. Liang och Renneboog (2017) påvisar att företagens 
hållbarhetsbetyg starkt hänger ihop med det rättssystem som används i landet som 
företaget kommer ifrån. Resultaten i forskningen visar att företag som kommer från land 
där det angloamerikanska rättssystemet (eng. common law) används tenderar att ha 
lägre hållbarhetsbetyg än företag som kommer från länder som tillämpar det 
kontinentaleuropeiska rättssystemet (eng. civil law). Dessutom finns det bevis för att 
betygen av företagen som följer det kontinentaleuropeiska rättssystemet fluktuerar 
starkare till följd av skandaler och naturkatastrofer. Rättssystemet som tillämpas i landet 
där företaget kommer ifrån visar sig vara en starkare determinant för 
hållbarhetsprestation än företagsspecifika och övriga landspecifika särdrag (Liang & 
Renneboog, 2017).  

3.6.5 Ägarstruktur 

Då företagets ägares preferenser angående hållbarhet skiljer sig kan det vara relevant att 
beakta inflytandet av olika typer av ägare på företagets CSR-politik (Liang & Renneboog, 
2017). Tidigare forskningar av Waddock och Graves (1994) samt Neubaum och Zahra 
(2006) visar att antalet institutionella ägare respektive långsiktigt institutionellt ägande 
korrelerar positivt med hållbarhetsprestation. Johnson och Greening (1999) framlägger 
bevis för en positiv koppling mellan pensionsfonders ägarandel och 
hållbarhetsprestation medan Chava (2014) påvisar att företag som kraftigt belastar 
miljön har färre institutionella ägare. Vare sig syftet av investeringar i CSR är att skapa 
mervärde för ägarna eller inte ifrågasätts dock av Borghesi, Houston och Naranjo (2014) 
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som påvisar att företag med hög nivå av institutionellt ägande är mindre benägna att 
utveckla sitt samhällsansvar. 

Li och Zhang (2010) lägger fram bevis för att kinesiska bolag där staten har ägarandel 
tenderar att ha en lägre nivå av CSR-engagemang. Författarna teoretiserar att detta beror 
på politisk inblandning och framhäver att kopplingen mellan ägarstruktur och CSR-
engagemang skiljer sig mellan företag i utvecklade länder och företag i 
tillväxtmarknader. Enligt forskningen av Liang och Renneboog (2017) där ett 
internationellt sampel undersöks är resultaten angående ägarstruktur dock främst icke-
signifikanta varför författarna konkluderar att ägastruktur inte är en stark determinant 
för hållbarhetsbetyg. 

3.6.6 Företagets verkställande direktör 

Enligt Garcia-Castro et al. (2010) hänger attribut av den verkställande direktören ihop 
med företages nivå av investeringar i CSR. Detta är i linje med resultaten av Borghesi et 
al. (2014) som påvisar att kvinnliga och unga verkställande direktörer är mest sannolika 
att investera i företags samhällsansvar. Däremot konstaterar författarna att detta även 
gäller verkställande direktörer som skänker pengar till olika sorters politiska partier, 
vilket tyder på att CSR investeringar görs för att skapa goodwill och för att stärka 
politiska relationer. Borghesi et al. (2014) påvisar ytterligare ett positivt samband mellan 
mängden uppmärksamhet som den verkställande direktören får i media och företagets 
CSR-engagemang. (Borghesi et al., 2014) 

3.6.7 Ett icke-linjärt samband mellan hållbarhetsprestation och 
företagsprestation 

Majoriteten av resultat i tidigare forskning kring förhållandet mellan 
hållbarhetsprestation och företagsprestation indikerar ett antingen positivt, negativt 
eller icke-signifikant samband.  Det har dock argumenterats att förhållandet i själva 
verket skulle vara icke-linjärt. (Lu, Chau, Wang & Pan, 2014) De två mest framstående 
teorierna bakom detta är att det skulle finnas en eller flera ekonomiskt optimala nivåer 
av hållbarhetsprestation så att sambandet kan illustreras med en så kallad ”U-kurva” 
(Brammer & Millington, 2008). 

3.6.7.1 Samband i form av U-kurva 

Barnett och Salomon (2012) lägger fram bevis för att företag med låg 
hållbarhetsprestation har högre företagsprestation än företag med medelmåttig 
hållbarhetsprestation medan företag med hög hållbarhetsprestation har den högsta 
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företagsprestationen. Detta är i linje med resultaten i forskningarna av Park och Lee 
(2009) samt Wang, Lu, Ye, Chau och Zhang (2016) som påvisar ett liknande U-format 
samband mellan hållbarhetsbetyg och företagsprestation inom restaurangbranschen 
respektive byggsektorn.  

Enligt Brammer och Millington (2008) grundar sig ett U-format samband mellan 
ansvarstagande och företagsprestation i teorin om att ansvarstagande fungerar som en 
differentieringsstrategi. Idén bakom detta är att företag är konkurrenskraftigast då de 
strävar efter antingen kostnadsledarskap eller differentiering. Eftersom ansvarstagande 
medför kostnader argumenterar Brammer och Millington (2008) att företag med lågt 
CSR-engagemang uppnår kostnadsledarskap genom att undvika dessa kostnader. Detta 
är i linje med resultaten i en forskning av Bhattacharya och Sen (2004) som tyder på att 
vissa priskänsliga konsumentgrupper inte har råd att konsumera hållbara produkter som 
ofta är dyrare. Övriga företag som har god företagsprestation har däremot en tillräckligt 
hög hållbarhetsprestation för att erhålla differentieringsfördelar associerade med 
hållbarhet (Brammer & Millington, 2008). Detta fenomen motiveras av Barnett och 
Salomon (2012) genom att marginallönsamheten av förbättrad hållbarhetsprestation 
beror på hur mycket inflytande företagen har på intressenter. Enligt författarna måste 
företagets inflytande på intressenter nå en viss nivå för att ett hållbart förfarande ska 
förbättra företagets finansiella prestation. Således går företag med medelmåttlig 
företagsprestation miste om alternativa investeringsmöjligheter utan att uppnå alla 
fördelar som ansvarstagande kan medföra (Brammer & Millington, 2008). 

3.6.7.2 Samband i form av omvänd U-kurva 

Genom att undersöka förhållandet mellan hållbarhetsbetyg och företagsledningens 
ägarandel i företaget lägger Barnea och Rubin (2010) fram bevis för att 
marginallönsamheten av investeringar i samhällsansvar är avtagande till en början och 
negativ efter att den har nått en viss nivå. Detta är i linje med en forskning av Wang, Choi 
och Li (2008) som påvisar ett liknande samband mellan mängden donationer gjorda av 
företag i välgörenhetssyfte och företagens finansiella resultat. Dessa resultat tyder på att 
det finns en ekonomiskt optimal nivå av hållbarhetsprestation och leder till att 
sambandet mellan hållbarhetsprestation och företagsprestation skulle kunna illustreras 
med en omvänd U-formad kurva (Brammer & Millington, 2008).  

Den första anledningen till att ett omvänt U-format samband skulle stämma hänger 
enligt Brammer och Millington (2008) ihop med att CSR-strategier kan medföra 
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agentkostnader till följd av att ägarnas och ledningens nivåer av riskaversion är olika på 
grund av att dessas diversifieringsmöjligheter skiljer sig. Detta kan leda till att ledningen 
får incitament att använda företagets resurser för att minska på den företagsspecifika 
risken utöver vad som är optimalt för ägarna. Dessutom kan företagsledningen enligt 
Barnea och Rubin (2010) ut av egenintresse ha incitament att förbättra sitt rykte på 
bekostnad av ägarnas välfärd.  

Den andra orsaken till ett omvänt U-format samband skulle vara realistiskt har enligt 
Brammer och Millington (2008) att göra med att inverkan av CSR engagemang på 
företagsprestationen beror på nivån och sorten av hållbarhetsprestation. Denna teori 
bygger på att ansvarstagande är lönsamt endast för former och nivåer av 
hållbarhetsprestation som bidrar till att förstärka företagets förhållande med 
intressenter. (Brammer & Millington, 2008) 

3.6.7.3 Tidshorisont 

I samband med teorier om ett icke-linjärt förhållande mellan ansvarstagande och 
företagsprestation har det uppstått frågor kring hur sambandet utvecklas över tid. (Lu et 
al., 2014) I och med att implementering av CSR-strategier kan medföra stora kostnader 
på kort sikt medan fördelarna som associeras med hållbarhetsprestation realiseras under 
olika tidshorisonter har idén om att ansvarstagande skulle ha en omedelbar och 
oföränderlig effekt på företagsprestation ifrågasatts. T.ex. kan ett nytt system för 
avfallshantering efter en kort tid leda till kostnadsbesparingar medan fördelar relaterade 
till kunnig arbetskraft och konsumenters uppfattning om företagets 
hållbarhetsprestation uppnås genom långvarigt ansvarstagande (Bhattacharya & Sen, 
2004; Brammer & Millington, 2008; Greening & Turban, 2000).  

3.6.8 Mått på företagsprestation 

Lu et al. (2014) identifierar tre kategorier av mått på företagsprestation som har använts 
inom tidigare forskning kring kopplingen mellan företagsprestation och 
hållbarhetsprestation; redovisningsbaserade mått, marknadsbaserade mått och 
perceptuella mått. Redovisningsbaserade mått reflekterar historiskt ekonomiskt resultat 
medan marknadsbaserade mått innefattar marknadens uppfattning om företagets 
konkurrensfördelar och spekulation kring företagets framtida lönsamhet (Peloza, 2009). 
Perceptuella mått bygger på enkäter för att samla in deltagarnas åsikt om företagets 
finansiella prestation (Lu et al., 2014).  
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Tidigare forskning tyder på att korrelationen mellan hållbarhetsprestation och 
företagsprestation framstår som starkare då företagsprestation mäts med 
redovisningsbaserade nyckeltal (Margolis, Elfenbein & Walsh, 2009; Orlitzky, Schmidt 
& Rynes, 2003; Peloza, 2009). Enligt en undersökning av Peloza (2009) har sambandet 
mellan hållbarhetsprestation och företagsprestation varit positivt i 70 % av de fall där 
redovisningsbaserade mått har använts medan motsvarande andel har varit 53 % bland 
forskningar som har utgått ifrån marknadsbaserade mått.  

Med tanke på problematiken kring mätning av hållbarhet och omfånget av mått på 
företagsprestation anser Lu et al. (2014) att möjligast objektiva mått borde användas 
inom forskning kring sambandet mellan hållbarhetsprestation och företagsprestation. 
Därmed argumenterar författarna att redovisningsbaserade och marknadsbaserade mått 
är mer ändamålsenliga än att använda enbart perceptuella mått. Trots att 
marknadsbaserade mått kan vara ändamålsenliga för att beskriva ett företags beteende 
argumenterar López et al. (2007) att redovisningsbaserade mått präglas av färre 
störningar i och med att de reflekterar företagets egentliga förändringar och handlingar. 
Dessutom går det enligt López et al. (2007) inte på ett trovärdigt sätt att hävda att 
ansvarstagande inverkar på företagsprestation ifall detta inte syns i företagets 
redovisningsbaserade nyckeltal.   

3.6.9 Kausalitet 

Idén om ett positivt samband där hållbarhetsprestation leder till förbättrad 
företagsprestation bygger på resonemanget att god förvaltningssed är värdeskapande 
genom att skapa goda relationer med inflytelserika intressenter (Waddock & Graves, 
1997). Detta samband hänger ihop med de teorier som diskuterades i avsnitt 3.2 - 3.5. 
Det har dock teoretiserats att företagsprestation i själva verket skulle vara en 
determinant för hållbarhetsprestation. Detta kan förklaras med att företag som klarar 
sig bra på ett ekonomiskt plan följaktligen har råd att investera i och utveckla sitt 
samhällsansvar (Campbell, 2007). Enligt denna teori tenderar framgångsrika företag att 
ha outnyttjade resurser som de kan allokera till aktiviteter som är potentiellt 
värdeskapande (Waddock & Graves, 1997). Ett sådant orsakssamband kan tänkas 
stämma med hänsyn till resultaten av Peloza (2009) som påvisar att 
hållbarhetsprestation korrelerar starkare med redovisningsbaserade nyckeltal som 
mäter historiskt resultat än marknadsbaserade mått som innefattar prognoser av 
framtida företagsprestation.  



32 
  

Kausaliteten i ett positivt samband mellan hållbarhetsprestation och företagsprestation 
har ytterligare spekulerats vara ömsesidig. Detta bygger på teorin om att 
hållbarhetsprestation är både en determinant för och en konsekvens av god 
företagsprestation; god företagsprestation leder till möjlighet att utveckla företagets 
samhällsansvar som i sin tur stärker företagsprestationen ytterligare. Detta fenomen 
observeras av Waddock och Graves (1997) och är i linje med resultaten i en metaanalys 
gjord av Orlitzky et al. (2003). 

3.6.10 Endogenitet 

Endogenitet innebär korrelation mellan de oberoende variablerna och feltermen i en 
ekonometrisk modell och kan orsakas av ömsesidig kausalitet, mätningsfel och 
utelämning av variabler (Roberts & Whited, 2013). Dessa endogenitetsproblem har 
diskuterats angående undersökning av förhållandet mellan hållbarhetsprestation och 
företagsprestation och har antagits bidra till att resultat i tidigare forskningar inom 
ämnet har varierat mycket. (Surroca et al., 2010)  

Då hållbarhetsprestation undersöks som determinant för företagsprestation kan 
endogenitet uppstå till följd av att kausaliteten mellan företagsprestation och 
hållbarhetsprestation är ömsesidig (Schreck, 2011). Denna typ av endogenitet kan enligt 
Schreck (2011) hanteras genom diverse ekonometriska åtgärder. Surroca et al. (2010) 
påpekar ytterligare att val av hållbarhetsmått har en avsevärd inverkan på resultatet och 
proponerar att mått som beaktar flera dimensioner av hållbarhet borde användas 
eftersom de är tillförlitligare än endimensionella hållbarhetsmått. 

Resultaten av metaanalyserna gjorda av Orlitzky et al. (2003) och Margolis och Walsh 
(2003) tyder på att förhållandet mellan hållbarhetsprestation och företagsprestation 
påverkas av faktorer som ekonometriska modeller i tidigare undersökningar inte har 
lyckats inbegripa. Markanta skillnader i resultat bland tidigare forskningar beror enligt 
Surroca et al. (2010) främst på utelämning av variabler som representerar företagets 
immateriella tillgångar. Argumentet bakom detta är att företagets immateriella 
tillgångar styr både företagets företagsprestation och hållbarhetsprestation varför det 
inte egentligen finns en direkt koppling mellan dessa två. Surroca et al. (2010) förklarar 
att orsaken till att denna typ av endogenitet ofta förbises inom tidigare forskning kan 
vara att immateriella tillgångar som är relaterade till företagsstrategi ofta är svåra att 
mäta och de mått som existerar inte nödvändigtvis är tillräckligt omfattande. Detta 
uppmärksammas även av Garcia-Castro et al. (2010) som anser att företagskultur och 
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den verkställande direktörens värderingar och förmågor styr den strategiska 
beslutsfattningen och följaktligen både företagsprestationen och investeringar i företags 
samhällsansvar. McWilliams och Siegel (2000) lägger i sin tur fram bevis för att 
forskning och undersökning (FoU) har ett starkt inflytande på korrelationen mellan 
hållbarhetsprestation och företagsprestation och antyder att nivån av marknadsföring 
har en liknande effekt. Det har ytterligare lagts fram bevis för att vissa exogena faktorer 
borde beaktas, t.ex. påvisar Russo och Fouts (1997) att tillväxt i industrin stärker 
korrelationen mellan miljömässigt ansvarstagande och företagsprestation medan 
Schuler och Cording (2006) proponerar att konsumenters värderingar inverkar på både 
företagets omsättning och hållbarhetsrapportering.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras för avhandlingen relevant tidigare forskning. I kapitlet 
behandlas inledningsvis två undersökningar som har varit framstående bland empirisk 
forskning inom ämnet vartefter resultaten av en rad forskningar som har använt sig av 
ett Dow Jones Sustainability Index4 som mått på hållbarhet presenteras. Sedan 
presenteras en sammanfattande tabell över metaanalyser kring tidigare studier 
relaterade till kopplingen mellan företagsprestation och ansvarstagande. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för avhandlingens forskningshypoteser.  

4.1 López, Garcia & Rodriguez (2007) - Sustainable Development and 
Corporate Performance: A Study Based on the Dow Jones 
Sustainability Index 

 
I artikeln av López et al. (2007) undersöks om ansvarstagande har en inverkan på 
företagsprestation genom att analysera förhållandet mellan CSR-engagemang och 
diverse redovisningsbaserade nyckeltal för ansvarsfulla och övriga europeiska företag. 
För att identifiera ansvarsfulla företag använder sig skribenterna av ett Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) medan de övriga företagen väljs utgående från Dow Jones 
Global Index (DJGI).  

4.2 Data 

Urvalet består av sammanlagt 110 europeiska företag med liknande storlek och 
kapitalstruktur innan den undersökta tidsperioden; 55 företag som har ingått i DJSI och 
55 företag som har ingått i DJGI men inte har ingått i DJSI. Tidsperioden som undersöks 
är åren 1999 till 2004. Data över företagens egenskaper och redovisningsbaserade 
nyckeltal har samlats från databasen AMADEUS och företagens finansiella rapporter. 

4.3 Metod  

Företagen i grupperna ordnas parvis utgående från storlek och industri, så att varje 
företag i den ena gruppen jämförs med ett liknande företag ur den andra gruppen. I 
forskningen utförs först en regressionsanalys för hela urvalet för att undersöka 
kopplingen mellan företagsprestation och CSR och sedan ett icke-parametriskt test för 

 
4 Förkortningen DJSI har använts för de undersökningar där inte det har specificerats vilket 
hållbarhetsindex inom Dow Jones Sustainability Index-familjen som har använts. 
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att för att undersöka om det finns en skillnad i utvecklingen av prestation mellan de 
ansvarsfulla företagen och de övriga företagen. 

Som beroende variabel i regressionsanalysen används förändring i vinst före skatt (PBT) 
och som oberoende variabler används förändring i intäkter (REV) och en dummyvariabel 
(CSR) som beskriver vilket index respektive företag tillhör. I regressionsanalysen 
inkluderas storlek (SIZE), skuldkvot (RISK) och industri (IND) som kontrollvariabler. I 
det icke-parametriska testet (Mann-Whitney U) undersöks utvecklingen i 
företagsprestation mellan de parvis ordnade företagen utgående från följande 
redovisningsbaserade nyckeltal: totala tillgångar, kapital, intäkter, EBIT, vinstmarginal, 
ROE, ROA och kapitalkostnaden. 

4.4 Resultat 

Resultaten delades in i två 3-års perioder: 1999-2001 och 2002-2004. För det första 
tidsintervallet var förhållandet mellan CSR och PBT negativt men icke-signifikant medan 
förhållandet mellan PBT och REV uppvisades som positivt och signifikant. Resultaten av 
det icke-parametriska testet för den första perioden var inte signifikanta. 

För det andra tidsintervallet påvisades ett signifikant negativt samband mellan CSR och 
prestation medan författarna utgående från resultaten av det icke-parametriska testet 
konkluderar att underläget som de ansvarsfulla företagen har på kort sikt jämnas ut med 
tiden. Enligt López et al. (2007) beror resultaten på att implementering av ett 
ansvarsfullt förfarande inom företagets verksamhet medför kostnader i form av 
omfördelning av resurser. 

4.5 Waddock & Graves (1997) - The corporate social performance–
financial performance link 

Waddock & Graves (1997) undersöker förhållandet mellan hållbarhetsprestation och 
finansiell prestation med hjälp av ett aggregerat mått på hållbarhet och 
redovisningsbaserade nyckeltal. Författarna undersöker även riktningen av 
orsakssambandet mellan ansvarstagande och företagsprestation. 

4.5.1 Data 

Urvalet består av 469 företag som har ingått i S&P 500 indexet. Skribenterna använder 
sig av ett aggregerat mått på hållbarhet utgående från 8 variabler; samhälleligt 
engagemang, förhållande med arbetstagare, produktegenskaper, inverkan på miljön, 
behandling av kvinnor och andra minoriteter, inblandning i försvarsindustrin, 
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användning av kärnkraft och aktivitet i Sydafrika. Som mått på företagsprestation 
använder skribenterna de redovisningsbaserade nyckeltalen ROA, ROE och ROS. 
Datamaterial för hållbarhetsmåtten är samlat från databasen KLD från och med år 1990 
och data för finansiell prestation är samlat från databasen COMPUSTAT från och med 
år 1989.  

4.5.2 Metod 

Studiens metod bygger på två regressionsmodeller. I den första modellen fungerar 
hållbarhetsprestation som beroende variabel, måtten på finansiell prestation som 
oberoende variabler och storlek (i form av total försäljning, totala tillgångar och antal 
anställda), skuldkvot och en dummyvariabel för industri som kontrollvariabler. 
Beståndsdelarna i det aggregerade måttet för hållbarhetsprestation är olika viktade. För 
att undersöka kausaliteten använder skribenterna sedan en annan regressionsmodell 
med finansiell prestation från och med år 1991 som beroende variabel och 
hållbarhetsprestation och kontrollvariabler från och med år 1990 som förskjutna 
oberoende variabler.   

4.5.3 Resultat 

Waddock och Graves (1997) påvisar att förhållandet mellan hållbarhetsprestation och 
företagsprestation är positivt och att sambandet är ömsesidigt. Därmed konkluderar 
skribenterna att god förvaltningssed går hand i hand med god hållbarhetsprestation i 
vad de kallar en ”god cirkel”. 

4.5.4  Kritik 

Regressionsmodellen som Waddock och Graves (1997) använder har blivit kritiserad för 
att inte beakta investeringar i FoU i och med att många tidigare forskningar har indikerat 
att investeringar i FoU har en positiv inverkan på lönsamhet. Enligt McWilliams och 
Siegel (2000) korrelerar investering i FoU starkt med nivån av CSR och borde inkluderas 
som oberoende variabel i modellen där hållbarhetsprestation fungerar som determinant 
för företagsprestation för att inte överskatta effekterna av CSR. (McWilliams & Siegel, 
2000) 

4.6 Övrig relaterad forskning 

Byus, Deis och Quyang (2010) analyserar nordamerikanska företag som har ingått i DJSI 
med en kontrollgrupp under åren 1999 - 2007 och påvisar en statistiskt signifikant 
positiv koppling mellan medlemskap i DJSI och företagsprestation mätt i form av ROA 
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och bruttovinstmarginal. Artiach, Lee, Nelson och Walker (2010) som utgår ifrån DJSWI 
lägger ytterligare fram bevis för att hållbara företag har högre tillväxt och avkastning på 
eget kapital men mindre fria kassaflöden än övriga företag. I enlighet med resultaten för 
dessa forskningar påvisar DiSegni, Huli och Akron (2012) som undersöker DJSI U.S. 
under åren 2008 - 2010 att lönsamhetsmåtten för hållbara företag i genomsnitt är högre 
än för andra företag inom samma industri. Däremot upptäcker DiSegni et al. (2012) i 
motsats till tidigare forskningar att skuldsättningsgraden är högre bland ansvarsfulla 
företag.  

Pätäri, Jantunen, Kyläheiko och Sandström (2012) jämför energiföretag i DJSI med en 
kontrollgrupp och påvisar att företagen i DJSI har en genomsnittligt högre 
företagsprestation med avseende på marknadsvärde. Detta är i linje med resultaten av 
Robinson, Kleffner och Bertels (2011) som indikerar att nordamerikanska företag som 
inkluderas i DJSWI ökar ihållande i marknadsvärde medan aktiepriset temporärt 
sjunker för de företag som exkluderas. Dessutom lägger Lee och Faff (2009) fram bevis 
utgående från ett urval baserat på DJSI att företag med hög hållbarhetsprestation inte 
presterar sämre än marknadsportföljen medan företag med låg hållbarhetsprestation 
presterar bättre än både marknadsportföljen och företagen med hög 
hållbarhetsprestation. Lourenço, Branco, Curto och Eugénio (2012) lägger däremot fram 
motbevis till detta då de undersöker ett sampel av nordamerikanska företag i DJSI och 
erhåller resultat som indikerar att marknaden undervärderar stora lönsamma företag 
med låg hållbarhetsprestation. Avslutningsvis påvisar Consolandi et al. (2009) att 
aktieutvecklingen av företag i DJSI är något svagare än övriga företag då de jämförs med 
ett marknadsindex men författarna konstaterar att denna skillnad i företagsprestation är 
försumbar. 

4.7 Metaanalyser 

I och med att det finns en uppsjö av tidigare forskning som undersöker förhållandet 
mellan olika aspekter av hållbarhetsprestation och företagsprestation har många 
metaanalyser gjorts över samtliga undersökningar. Eftersom denna avhandling bidrar 
till forskning inom ämnet presenteras en sammanfattning av resultaten i tidigare 
metaanalyser i tabell 15. Trots att de flesta tidigare forskningar kring förhållandet mellan 
ansvarstagande och finansiell prestation uppvisar ett positivt samband är en stor del av 
resultaten motstridiga och ofta inte jämförbara på grund av skillnader i metodik och val 

 
5 Geografiska avgränsningar specificeras i endast ett fåtal av undersökningarna och presenteras därmed 
inte i tabellen. 
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av mått (Griffin & Mahon, 1997; Margolis & Walsh, 2003; Peloza, 2009; Surroca et al., 
2010).  

Tabell 1 Metaanalyser kring förhållandet mellan hållbarhetsprestation och 
företagsprestation 

 
Antal 

studier 
Tidsperiod Resultat 

Ullmann (1985) 13 1970 - 1984 Inget signifikant samband 
Pava & Krausz 

(1996) 
21 1970 - 1996 Positivt samband: 12, Negativt samband: 1, 

Neutral: 8 
Griffin & Mahon 

(1997) 
62 1970 - 1999 Positivt samband: 51, Negativt samband: 20, 

Neutral: 9 
Roman, Hayibor 

& Agle (1999) 
57 1970 - 1999 Positivt samband: 33, Negativt samband: 5, 

Neutral: 14 
Orlitzky, Schmidt 

& Rynes (2003) 
52 1972 - 1997 Positivt samband 

Margolis & Walsh 
(2003) 

127 1972 - 2002 Positivt samband: 54, Negativt samband: 7, 
Icke-signifikant samband: 28, Inget 
samband: 20 

Allouche & 
Larouche (2005) 

82 1972 - 2001  Signifikant positivt samband: 36 %  

Margolis, 
Elfenbein & 

Walsh (2007) 

167 1972 - 2007 Positivt samband: 27 %, Negativt samband: 
2 %, Icke-signifikant samband: 58 % 

Van Beurden & 
Gössling (2008) 

34 1990 - 2007 Signifikant positivt samband: 23, Signifikant 
negativt samband: 2, Icke-signifikant 
samband: 6 

Margolis, 
Elfenbein & 

Walsh (2009) 

251 1972 - 2009 Positivt samband: 12, Negativt samband: 1, 
Neutral: 16 

Peloza (2009) 159 1972 - 2008 Positivt samband: 63 %, Negativt samband: 
15 %, Neutral/blandat: 22 % 

Boaventura et al 
(2012) 

58 1996 - 2010 Majoriteten av studierna uppvisar ett 
positivt samband 

Lu, Chau, Wang 
& Pan (2014) 

84 1972 - 2011 Positivt samband: 15, Negativt samband: 
Litet antal, Icke-signifikant: 21 

Friede, Busch & 
Bassen (2015) 

2200+ 1972 - 2015 Omkring 90 % av studierna uppvisar ett 
icke-negativt samband 

 

4.8 Forskningshypoteser 

Utgående från de teorier som presenterades i föregående kapitel och tidigare forskning 
undersöker denna avhandling sambandet mellan företags samhällsansvar och 
företagsprestation genom följande fyra hypoteser: 

1) Sambandet mellan ansvarstagande och företagsprestation är negativt 
på kort sikt men positivt på lång sikt 

En stor del av tidigare forskning tyder på att sambandet mellan företags samhällsansvar 
och företagsprestation är positivt. Dock är det känt att investeringar i företags 
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samhällsansvar är kostsamma för företag och kan leda till att företagsprestationen 
försämras på kort sikt i och med att avkastningen av ett etiskt förfarande inte realiseras 
genast.  

2) Sambandet mellan ansvarstagande och företagsprestation är positivt 
på lång sikt och förstärks i takt med hur länge företaget har varit 
ansvarsfullt 

Många av fördelarna av företags samhällsansvar hänger ihop med intressenters 
uppfattning om företaget och företagets inflytande på intressenter ökar genom 
kontinuerligt ansvarstagande.  

3) Sambandet mellan ansvarstagande och företagsprestation skiljer sig 
försumbart mellan olika geografiska områden 

Trots att kulturella skillnader och länders och regioners ekonomiska och politiska 
omständigheter kan inverka på den allmänna attityden mot hållbarhet, visar statistik 
över engagemang inom hållbarhetsfrågor att sådana skillnader har jämnat ut sig med 
tiden. 

4) Företag med hög hållbarhetsprestation klarade sig bättre under 
finanskrisen än andra företag. 

Eftersom ansvarsfullhet leder till lägre risk påverkas företag med hög 
hållbarhetsprestation mindre av negativa chocker i ekonomin än övriga företag. 
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5 DATA 

Datamaterialet som undersöks i denna avhandling baserar sig på information från 
RobecoSAM:s nätsidor samt databaserna Thomson Reuters Eikon och FactSet. Urvalet 
består av företag som har erkänts som hållbara genom medlemskap i hållbarhetsindexet 
Dow Jones Sustainability World Index och en kontrollgrupp utgående från Thomson 
Reuters Global Price Return Index. Företagen i urvalet kommer från Europa, 
Nordamerika samt Asien-Stillahavsregionen och datamaterialet omfattar observationer 
för tidsperioden 1999 – 2018.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av det hållbarhetsindex som används som mått på 
hållbarhet i den empiriska delen samt urvalsprocessen för och fördelningen av de företag 
som undersöks. I följande stycke presenteras det datamaterial som har samlats och de 
variabler som används i undersökningen. Kapitlet avslutas med deskriptiv statistik över 
de undersökta variablerna. 

5.1 Dow Jones Sustainability Index 

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) är en indexfamilj som har grundats i samarbete 
mellan S&P Dow Jones och RobecoSAM och mäter utvecklingen av världens ledande 
företag med avseende på ekonomisk, miljömässig och samhällelig hållbarhetsprestation. 
Det första DJSI hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI) som 
används som mått på hållbarhet i denna avhandling skapades år 1999 och omfattar 
företag från alla delar av världen som har utmärkt sig som ansvarsfulla inom sin industri. 
(RobecoSAM, 2019) 

5.1.1 Konstruktion av Dow Jones hållbarhetsindexen 

DJSI konstrueras utgående från de företag som ingår i S&P Global Broad Market indexet 
som omfattar ca. 10 000 företag. Av dessa företag inbjuds omkring 4 500 företag på basis 
av sitt justerade börsvärde att delta i RobecoSAM:s hållbarhetsanalys av vilka de 2 500 
största företagen har möjlighet att inkluderas i DJSWI. Ut av de företag som genomgår 
hållbarhetsbedömningen inkluderas sedan de högst rankade företagen inom varje 
industri i Dow Jones hållbarhetsindexen. Sammansättningen av Dow Jones 
hållbarhetsindexen omviktas kvartalsvis och uppdateras varje år i september på basis av 
RobecoSAM:s årliga hållbarhetsbedömning. (RobecoSAM, 2019)  

DJSI utgår ifrån branschklassificeringssystemet Global Industry Classification 
Standard (GICS) som består av 11 sektorer, 24 industrigrupper och 69 industrier (MSCI, 
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2019). De högst rankade företagen inom alla dessa 24 industrigrupper inkluderas i DJSI, 
vilket innebär att företag som är verksamma inom kontroversiella branscher såsom 
vapenindustrin, alkoholindustrin, tobaksindustrin, hasardspelindustrin och industrin 
för vuxenunderhållning ingår i Dow Jones hållbarhetsindexen. Bland Dow Jones 
hållbarhetsindexen finns det dock alternativ som exkluderar företag inom samtliga 
industrier. Den fastställda procentuella andelen av de högst rankade företagen inom 
varje industri som inkluderas i DJSI varierar mellan 10 % - 30 % beroende på hur stort 
geografiskt område det valda hållbarhetsindexet omfattar. Denna procentuella andel är 
10 % för DJSWI som används som mått på hållbarhet i denna avhandling. (RobecoSAM, 
2019) 

Företagen som deltar i hållbarhetsbedömningen besvarar enkäter som består av 80 till 
100 allmänna och industrispecifika frågor om den ekonomiska, samhälleliga och 
miljömässiga hållbarhetsprestationen angående det egna företagets verksamhet. De 
olika kategorierna av hållbarhet består av sammanlagt ca. 20 kriterier som betygsätts 
från noll till hundra och varierar och viktas olika i relation till industrins karaktär. 
Därefter bedöms företagets totala hållbarhetsprestation som ett viktat medeltal av de 
olika kategorierna. Viktningen av de tre kategorierna av hållbarhet varierar något men 
är ungefär lika för varje industri. Det slutliga hållbarhetsbetyget erhålls genom en media- 
och intressentanalys (MSA) så att det viktade medeltalet justeras med en multiplikator 
som beräknas på basis av offentlig information om företaget samt potentiella företeelser 
som kan skada företagets rykte. (RobecoSAM, 2019) 

5.2 Urvalsprocessen för företag 

Företagen som undersöks är indelade i två grupper. Den första gruppen består av företag 
som har inkluderats i Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI) inom 
tidsperioden 1999 - 2016. Den andra gruppen är en kontrollgrupp och består av företag 
som har valts från Thomson Reuters Global Price Return Index6 (TRGPRI) för att paras 
ihop med företagen i den första gruppen utgående från kriterier som har använts inom 
tidigare forskning. Därmed behandlas först urvalsprocessen för de företag som har ingått 
i Dow Jones Sustainability World Index och sedan urvalsprocessen för företagen som 
har valts från Thomson Reuters Global Price Return Index. 

 
6 Thomson Reuters Global Price Return Index består av totalt 11459 företag vid tidpunkten då 
datamaterialet hämtades. 
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5.2.1 Urvalet av företagen i Dow Jones Sustainability World Index  

Efter geografisk avgränsning är antalet företag som har varit med i DJSWI och enligt 
FactSet databasen kommer från Europa, Nordamerika eller Asien-Stillahavsregionen 
838 stycken; 360 europeiska företag, 239 nordamerikanska företag och 239 företag från 
Asien-Stillahavsregionen. Det är dock beaktansvärt att information om det geografiska 
ursprunget för alla företag som har varit inkluderade i DJSWI under den undersökta 
tidsperioden inte har varit tillgänglig. Därför är det möjligt att några företag som 
kommer från det undersökta geografiska området har fallit bort i detta skede.  

Efter geografisk avgränsning har de återstående DJSWI företagen filtrerats utgående 
från datatillgänglighet av redovisningsbaserade nyckeltal. De företag har utelämnats för 
vilka redovisningsmässigt datamaterial har saknats under medlemskapsåret. I och med 
att många företag har varit medlem av DJSWI under flera olika år utelämnas dock inte 
sådana företag för vilka data har varit tillgängligt för åtminstone ett medlemskapsår. 
Slutligen grupperas företagen i årskohorter enligt medlemskapsår7.  

Efter att alla avgränsningar har gjorts återstår 838 stycken företag som har varit 
inkluderade i DJSWI; 319 europeiska företag, 215 nordamerikanska företag och 188 
företag från Asien-Stillahavsregionen. Antalet DJSWI-företag i respektive årskohort 
illustreras i figur 1. 

 

Figur 1 Antal DJSWI-företag per årskohort 

 

 
7 Givet att alla avgränsningsvillkor uppfylls kan företag som har varit medlem i flera år ingå i flera olika 
årskohorter. 
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5.2.2 Urvalet av företagen i Thomson Reuters Global Price Return Index 

Enligt vad tidigare nämnts är företagen som ingår i Thomson Reuters Global Price 
Return Index valda på basis av kriterier för parvis jämförelse med företagen i Dow Jones 
Sustainability World Index. Motivet till detta är att de två grupperna av företag skall 
vara möjligast jämförbara8 då effekter av ansvarstagande på företagsprestationen 
undersöks (López et al., 2007).  

De kriterier som har valts för parvis ordnande av företagen är i likhet med Byus et al. 
(2010), Lee och Faff (2009) och López et al. (2007) region, industri och storlek. För att 
grupperna skall vara jämförbara förutsätts dessutom att varje företag inom sin årskohort 
får ett unikt par. De företag i TRGPRI som härstammar från sådana länder som ingår i 
Europa, Nordamerika eller Asien-Stillahavsregionen men inte representeras i DJSWI-
urvalet har exkluderats. De resterande företagen som har valts från TRGPRI har däremot 
parats med DJSWI-urvalet på basis av kontinent istället för land. Detta beror på att ett 
krav på exakt träff med avseende på land skulle ha resulterat i att alla företag inom sin 
årskohort inte skulle ha fått ett unikt par. Kriteriet för industri utgår ifrån GICS-
branschklassificeringssystemet på industrigruppsnivå9 eftersom denna standard 
används inom DJSI. Av de företag i TRGPRI som uppfyller kriterierna angående region 
och industri väljs det företag som storleksmässigt bäst motsvarar respektive företag i 
DJSWI.  

5.3 Fördelningen av företagen i urvalet 

I detta avsnitt presenteras fördelningen av undersökningens urval av företag. Som 
tidigare nämnts har företagen i kontrollgruppen valts så att alla företag i DJSWI-urvalet 
inom sin årskohort har fått ett unikt par. Det är dock beaktansvärt att antalet företag i 
hela kontrollgruppen är större än i DJSWI-urvalet. Detta beror på att många företag i 
DJSWI-urvalet ingår i flera olika årskohorter och har parats med olika kontrollbolag 
under de olika åren. 

För att förenkla analysen används efter urvalsprocessen endast GICS- 
branschklassificeringssystemets 11 sektorer för att särskilja företagens 
verksamhetsområden. För att ge en uppfattning om branschfördelningen i urvalet 

 
8 Orsaken till att företagen ordnas parvis är inte att de parade företagen undersöks sida vid sida, utan att 
de två grupperna av företag, d.v.s. DJSWI-urvalet och TRGPRI-urvalet, skall ha liknande egenskaper. 
9 I GICS-branschklassificeringssystemet indelas branscherna i 24 industrigrupper. 
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presenteras i tabell 2 den procentuella andelen av matchningar inom respektive region 
samt det totala samplet med avseende på verksamhetsområde.  

Tabell 2 Andel av matchningar med avseende på verksamhetsområde 

Bransch Europa Asien-
Stillahavsregionen 

Nordamerika Hela 
urvalet 

Energi 5 % 3 % 10 % 6 % 
Material 10 % 10 % 12 % 11 % 

Industrivaror och tjänster 16 % 20 % 14 % 16 % 
Sällanköpsvaror och -

tjänster 
11 % 12 % 14 % 12 % 

Dagligvaror 10 % 6 % 7 % 8 % 
Hälsovård 7 % 1 % 14 % 7 % 

Finans 19 % 16 % 9 % 16 % 
Informationsteknik 5 % 18 % 11 % 9 % 

Teleoperatörer 8 % 3 % 4 % 6 % 
Kraftförsörjning 6 % 2 % 4 % 5 % 

Fastigheter 4 % 9 % 2 % 4 % 
 

Den landsmässiga fördelningen mellan företagen i DJSWI och kontrollgruppen 
presenteras i figur 2, 3 och 4.  

 

Figur 2 Landsfördelningen av urvalets europeiska företag 

I figur 2 presenteras landsfördelningen i det europeiska urvalet som består av 
sammanlagt 731 olika företag. De flesta europeiska företagen kommer från 
Storbritannien, Tyskland och Frankrike. 
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Figur 3 Landsfördelningen av urvalets nordamerikanska företag 

I figur 3 illustreras landsfördelningen i det nordamerikanska urvalet. Regionen 
representeras av totalt 602 företag från Kanada och USA. Merparten av de 
nordamerikanska företagen kommer från USA. 

 

Figur 4 Landsfördelningen av företagen i urvalet som kommer från Asien-
Stillahavsregionen 

Landsfördelningen av företagen som kommer från Asien-Stillahavsregionen illustreras i 
figur 4. Det totala antalet företag i urvalet som kommer från Asien-Stillahavsregionen är 
564, av vilka en majoritet kommer från Japan. 
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5.4 Datainsamling 

I de flesta forskningar kring förhållandet mellan hållbarhetsprestation och 
företagsprestation har redovisningsbaserade mått använts för att mäta 
företagsprestation (Boaventura et al., 2012; Lu et al., 2014). Dessutom anser López et al. 
(2007) att redovisningsbaserade mått är mera exakta än marknadsbaserade och 
perceptuella mått på företagsprestation. För att avhandlingens resultat skall vara 
möjligast jämförbara och exakta kommer denna avhandling således att utgå ifrån 
redovisningsbaserade nyckeltal som mått på företagsprestation. 

Data för de redovisningsbaserade nyckeltalen har hämtats från databasen Thomson 
Reuters Eikon för alla företag som ingår i DJSWI-urvalet och TRGPRI-urvalet. Det 
redovisningsbaserade datamaterialet som har hämtats presenteras i nedan. 

1) Totala tillgångar – Representerar värdet av företagets totala tillgångar 
2) Nettoresultat (efter skatt) – Företagets inkomst efter skatt 
3) Totala skulder – Summan av företagets kortfristiga och långfristiga lån 
4) Totalt främmande kapital – Summan av företagets kortfristiga och 

långfristiga främmande kapital 
 

Information om vilka företag som ingår i DJSWI publiceras årligen i september. Därför 
har de redovisningsbaserade nyckeltalen samlats utgående från det närmaste bokslutet, 
d.v.s. december för det ifrågavarande året.  

5.5 Variabler 

I detta avsnitt beskrivs hur datamaterialet har omvandlats för att lämpa sig 
avhandlingens undersökningssyfte.  

5.5.1 Mått på företagsprestation 

De mest använda måtten på företagsprestation i tidigare forskning inom ämnet är 
avkastning på totalt kapital (ROA) och avkastning på eget kapital (ROE) (Boaventura et 
al. 2012). Trots att ROA har varit det populäraste måttet på företagsprestation påpekar 
Boaventura et al. (2012) att det är beaktansvärt att ROA endast reflekterar kortsiktig 
företagsprestation.  

För att möjligast väl kunna jämföra resultaten i denna avhandling med tidigare forskning 
används avkastning på totalt kapital (ROA) och avkastning på eget kapital (ROE) som 
mått på företagsprestation i den empiriska delen. Dessa nyckeltal används som beroende 
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variabler i undersökningen och har beräknats utgående från det redovisningsbaserade 
datamaterialet enligt formlerna nedan: 

𝑅𝑂𝐴$(%) =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡	(𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡)$

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟$ − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟$;<
∗ 100 

𝑅𝑂𝐸$(%) =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡	(𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡)$

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟$ − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑓𝑟ä𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙$
∗ 100 

För att hindra extremvärden från att ha ett stort inflytande på resultaten har dessa 
variabler winsoriserats på en 99% nivå. Detta sänkte kurtosis av ROA från 7,95 till 4,95 
och av ROE från 1927,8 till 112,9. 

5.5.2 Variabler för hållbarhet 

De variabler som representerar hållbarhet fungerar som oberoende variabler i 
avhandlingens empiriska undersökning. Likt undersökningen av López et al. (2007), 
används en dummyvariabel för att särskilja mellan de företag som har identifierats som 
hållbara och företag i kontrollgruppen: 

𝐶𝑆𝑅 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑟	𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	1	𝑓ö𝑟	𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔	𝑖	𝐷𝐽𝑆𝑊𝐼	𝑜𝑐ℎ	𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	0	𝑓ö𝑟	ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎	𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 

För att undersöka om det finns en koppling mellan företagsprestation och tiden som ett 
företag har varit ansvarsfullt inkluderas därutöver en variabel som representerar 
respektive företags antal medlemskapsår i DJSWI under varje år: 

𝑀𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑠𝑘𝑎𝑝$ = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑠𝑘𝑎𝑝𝑠å𝑟	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡	𝑡 

5.5.3 Kontrollvariabler 

De kontrollvariabler som används är storlek, risk och variabler för att beakta 
industrieffeker. Dessa variabler har av flera tidigare forskningar påvisats vara 
determinanter för både företagsprestation och hållbarhetsprestation och bör därmed 
inkluderas då denna koppling undersöks (bl.a. López et al. (2007) och Waddock & 
Graves (1997).  

För att variabeln som representerar storlek skall anta en möjligast normalfördelad 
distribution har datamaterialet totala tillgångar omformats enligt: 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝐿𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟) 
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Kontrollvariabeln risk representerar företagets skuldsättningsgrad och har beräknats 
enligt följande: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

För att beakta industrieffekter inkluderas separata dummyvariabler enligt GICS-
branschklassificeringssystemets sektorindelning. 

5.5.4 Utelämnade variabler 

Fastän tidigare forskningar har påvisat att olika typer av immateriella tillgångar är 
relevanta vid undersökning av förhållandet mellan företagsprestation och hållbarhet 
kommer variabler för dessa att utelämnas i denna undersökning. Detta beror på 
bristande datatillgänglighet för variabler såsom FoU och marknadsföring samt mått som 
representerar ledningens egenskaper och företagets kultur (se stycke 3.6.10 om 
endogenitet). 

5.6 Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt presenteras deskriptiv statistik över de valda variablerna. För att 
egenskaperna av företagen i DJSWI-urvalet och kontrollgruppen skall kunna jämföras 
har separata tabeller inkluderats för samtliga delar av det totala urvalet.  

 

Tabell 3 Deskriptiv statistik för hela urvalet 
 

N Medeltal Median Minimum Maximum Std. Avv. Skevhet Kurtosis 

ROA % 13597 11,78 4,66 -20,29 98,05 21,12 2,36 4,97 
ROE % 13720 37,20 13,17 -277,77 750,18 94,46 3,83 23,43 

CSR 14414 0,44 0 0 1 0,50 0,23 -1,95 
Medlemskap 14414 2,61 0 0 20 4,09 1,73 2,31 

Storlek 14043 23,35 23,16 14,87 28,55 1,64 0,33 1,01 
Risk 13726 0,27 0,25 0,00 4,75 0,18 2,14 31,83 
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Tabell 4 Deskriptiv statistik för DJSWI-urvalet 
 

N Medeltal Median Minimum Maximum Std. Avv. Skevhet Kurtosis 

ROA % 6135 4,72 3,86 -20,29 55,32 6,36 0,62 5,62 
ROE % 6135 13,44 10,97 -277,77 750,18 48,00 7,01 112,93 

CSR 6385 1 1 1 1 0 - - 
Medlemskap 6385 5,89 5 1 20 4,31 0,90 0,06 

Storlek 6184 23,70 23,51 14,91 28,55 1,71 0,24 0,92 
Risk 6087 0,26 0,24 0,00 4,75 0,17 3,75 76,54 

 

Tabell 5 Deskriptiv statistik för kontrollgruppen 
 

N Medeltal Median Minimum Maximum Std. Avv. Skevhet Kurtosis 

ROA % 7463 17,59 5,62 -20,29 98,05 26,55 1,55 1,13 
ROE % 7586 56,41 15,67 -277,77 750,18 115,97 2,93 13,48 

CSR 8030 0 0 0 0 0 - - 
Medlemskap 8030 0 0 0 0 0 - - 

Storlek 7860 23,07 22,90 14,87 28,36 1,52 0,32 1,15 
Risk 7640 0,28 0,27 0,00 2,13 0,18 1,03 3,62 

 

I och med att matchningsprocessen av företag har lett till att det sammanlagt finns flera 
företag i kontrollgruppen än DJSWI-urvalet representerar tabellen över deskriptiv 
statistik för kontrollgruppen ett genomsnitt av flera företag än tabellen för DJSWI-
urvalet. Ur tabellerna framgår att de genomsnittliga värdena på måtten av 
företagsprestation är klart högre för kontrollgruppen än DJSWI-urvalet. Urvalets 
minimum- och maximumvärden för måtten på företagsprestation tyder på att det finns 
flera extremvärden i samplet i och med att dessa variabler redan har winsoriserats. En 
lite högre genomsnittlig skuldsättningsgrad anges för kontrollgruppen än för DJSWI-
urvalet medan en liten skillnad mellan urvalens storlek kan konstateras trots att 
företagen har parats utgående från denna egenskap. 
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6 METOD 

I detta kapitel presenteras metoden för avhandlingens empiriska del. Kapitlet inleds med 
en introduktion till paneldata samt en genomgång av modeller för paneldataregression. 
Därefter presenteras undersökningens regressionsekvation samt hur denna kommer att 
användas för att undersöka sambandet mellan ansvarstagande och företagsprestation på 
lång sikt. Kapitlet avslutas med en genomgång av robusthetstest för att granska 
undersökningsmetodens funktionalitet.  

6.1 Paneldata 

Paneldata innebär att datamaterialet består av upprepade observationer för flera 
urvalsenheter inom ett visst tidsintervall (Wooldridge, 2010). I datamaterialet som har 
använts för den här avhandlingen utgör företagen urvalsenheterna och observationerna 
de redovisningsbaserade nyckeltalen som undersöks under olika tidsintervall. 
Paneldatat som analyseras i avhandlingen är obalanserat, vilket innebär att 
datamaterialet saknar observationer för vissa tidpunkter. 

6.2 Paneldataregression 

Den enklaste formen av regression för paneldata bygger på en estimeringsmetod som 
kallas Ordinary Least Squares (OLS). Denna typ av regression estimeras så att 
konstanttermen och koefficienterna för de oberoende variablerna är lika för varje 
undersökningsenhet under hela tidsperioden och att eventuella skillnader mellan 
undersökningsenheternas egenskaper ingår i feltermen. Eftersom paneldata ofta 
omfattar skillnader mellan undersökningsenheternas egenskaper har två framstående 
metoder för paneldataregression utvecklats för att beakta dessa skillnader; 
fasteffektsmodellen (eng. fixed effects) och slumpeffektsmodellen (eng. random effects). 
(Wooldridge, 2010) 

Fördelen med fasteffektsmodellen och slumpeffektsmodellen är möjligheten att beakta 
utelämnade variabler som varierar mellan urvalsenheterna men hålls oföränderliga över 
tid. Mot bakgrund av datamaterialet som används i denna avhandling innebär detta 
företagsspecifika egenskaper såsom företagskultur och kvalitén av företagsledningen, 
vilka enligt Garcia-Castro et al. (2010) spelar en betydande roll i förhållandet mellan 
hållbarhetsprestation och företagsprestation. Vid tillämpning av modellerna för 
paneldataregression måste följande antaganden uppfyllas för att undvika snedvridning 
av resultat (Wooldridge, 2010): 
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1. Inget perfekt linjärt samband existerar mellan de oberoende variablerna (ingen 
multikollinearitet). 

2. Det finns ingen korrelation mellan den idiosynkratiska feltermen och någon av 
de oberoende variablerna under någon tidsperiod. 

3. Ingen korrelation mellan de idiosynkratiska feltermerna för olika tidsperioderna 
(ingen autokorrelation). 

4. Den idiosynkratiska feltermen är homoskedastisk (feltermens varians är 
konstant). 

I en fasteffektsmodell ingår individuella skillnader mellan undersökningsenheterna i 
modellens konstantterm till skillnad från slumpeffektsmodellen där de specifika 
egenskaperna ingår i feltermen. Därmed förutsätter tillämpning av 
slumpeffektsmodellen ytterligare att variansen av de individuella skillnaderna är 
konstant och att de individuella egenskaperna inte korrelerar med någon av de 
oberoende variablerna. (Wooldridge, 2010) Detta kan vara en nackdel av att tillämpa 
slumpeffektsmodellen i denna avhandling i och med att företagsspecifika egenskaper 
relaterade till förvaltningen kan tänkas korrelera med engagemang i CSR som utgör en 
av de oberoende variablerna (se stycke 3.6.10 om endogenitet). Däremot tenderar 
slumpeffektsmodellen att vara ändamålsenligare ifall urvalet består av många 
undersökningsenheter över en kort tidsperiod (Wooldridge, 2010).  

6.2.1 Val av estimator 

Det finns tre test för att avgöra vilken av estimeringsmodellerna som bäst lämpar sig 
regressionsmodellen och datamaterialet. För att avgöra om en enkel modell eller 
fasteffektsmodell är mer ändamålsenlig kan ett F-test utföras. Nollhypotesen för ett F-
test anger att den enkla modellen är mer lämplig än fasteffektsmodellen. För att välja 
mellan en enkel modell och slumpeffektsmodell kan ett Breusch-Pagan test utföras. 
Nollhypotesen i ett Breusch-Pagan test anger att den enkla modellen är 
ändamålsenligare. Det sista testet är ett Hausman test som används för att välja mellan 
en fasteffektsmodell och slumpeffektsmodell. För ett Hausman test anger nollhypotesen 
att slumpeffektsmodellen är mera ändamålsenlig än en fasteffektsmodell. Ett lågt p-
värde för dessa test signalerar att nollhypotesen skall förkastas och att den alternativa 
modellen är mera lämplig.  
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6.3 Multipelregression för att undersöka förhållandet mellan 
ansvarstagande och företagsprestation på lång sikt 

För att undersöka hur de valda oberoende variablerna är associerade med 
företagsprestation på lång sikt utförs multipelregressioner för varje årskohort. Dessa 
regressioner omfattar 3-års tidsperioder likt indelningen som har gjorts i 
undersökningen av López et al. (2007). I och med att datamaterialet består av 17 
årskohorter från och med 1999 till 2016 omfattar analysen tidsperioden 1999 – 2018. 
Utöver de variabler som behandlades i kapitel 5, inkluderas även dummyvariabler för 
regionerna Nordamerika och Asien-Stillahavsregionen samt en dummyvariabel som tar 
finanskrisen i betraktande. Anledningen till detta är att kunna skapa en difference-in-
difference modell, som innefattar interaktionsvariabler mellan 
regionsdummyvariablerna och variabeln CSR samt dummyvariabeln för finanskris och 
variabeln CSR. Regressionsekvationen som används i regressionsmodellerna 
presenteras nedan: 

  𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = aR +	b<𝐶𝑆𝑅 + bT𝑀𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑠𝑘𝑎𝑝 +

bU𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑆𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎ℎ𝑎𝑣𝑠𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 +	bV𝑁𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎 + bW𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑆𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎ℎ𝑎𝑣𝑠𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐶𝑆𝑅 +

	bX𝑁𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎 ∗ 𝐶𝑆𝑅 + bY𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠 + bZ𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑘𝑟𝑖𝑠 ∗ 𝐶𝑆𝑅 + b[𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + b<R𝑅𝑖𝑠𝑘 +

b<<;T<𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 + e$	 

 

där, 

a0 = Konstantterm (skärningspunkten vid Y-axeln då alla andra variabler antar värdet 0), 

Företagsprestation = ROA/ROE, 

CSR = Dummyvariabel som antar värdet 1 för företag i DJSWI och 0 för företag i TRGPRI, 

Medlemskap = Antal år av medlemskap i DJSWI, 

AsienStillahavsregion = Dummyvariabel som antar värdet 1 för företag från Asien-
Stillahavsregionen och värdet 0 för övriga företag, 

Nordamerika = Dummyvariabel som antar värdet 1 för företag från Nordamerika och värdet 0 
för övriga företag, 

AsienStillahavsregion * CSR = Dummyvariabel för interaktionen mellan företag från Asien-

Stillahavsregionen och medlemskap i DJSWI, 
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Nordamerika * CSR = Dummyvariabel för interaktionen mellan företag från Nordamerika och 

medlemskap i DJSWI, 

Finanskris = Dummyvariabel som antar värdet 1 för observationer för åren 2008 och 2009, 

Finanskris * CSR = Dummyvariabel för interaktionen mellan finanskris och medlemskap i 

DJSWI, 

Storlek = Naturliga logaritmen av totala tillgångar, 

Risk = Skuldsättningsgrad, 

Industri = Dummyvariabler för branscher (energisektorn som referensbransch), och 

e = Felterm. 

 

6.4 Modelldiagnostik 

I detta avsnitt presenteras de robusthetstest som utförs för att granska hur väl 
datamaterialets egenskaper uppfyller de statistiska antaganden som modellerna för 
paneldataregession bygger på. Genom modelldiagnostik kan eventuella oönskade 
egenskaper identifieras och följaktligen korrigeras.  

Multikollinearitet innebär att de oberoende variablerna korrelerar starkt med 
varandra. Detta kan leda till att det blir svårt att avgöra vilken variabel som bidrar till 
variation i den beroende variabeln. För att granska ifall multikollinearitet förekommer 
mellan variablerna beräknas en korrelationsmatris. Traditionellt sett bedöms en 
korrelation på +/-0,80 mellan någon av de oberoende variablerna innebära 
multikollinearitet. 

Heteroskedasticitet innebär att feltermernas varians skiljer sig. Ett antagande för att 
paneldataregressionerna skall ge korrekta resultat är att feltermernas varians är 
konstant. Av detta skäl kommer modellen att kontrolleras för heteroskedasticitet med 
hjälp av Breusch–Pagan test. För att undvika heteroskedasticitet används robusta 
medelfel för alla regressioner. 

Autokorrelation uppstår ifall feltermen under de olika tidsperioderna som ingår i 
modellen korrelerar med varandra. Likt heteroskedasticitet kan detta leda till felaktiga 
estimat.  Förekomsten av autokorrelation granskas med hjälp av Durbin-Watson test. 
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7 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten av den empiriska delen av avhandlingen. 
Inledningsvis behandlas valet av estimator varefter resultaten för regressionsanalysen 
presenteras och genomgås. Kapitlet avslutas med modelldiagnostik. 

7.1 Val av estimator 

Val av estimator för paneldataregression gjordes som tidigare nämnts på basis av en rad 
olika test. Eftersom nollhypotesen förkastades för alla F-test och Breusch-Pagan test har 
Hausmans test tillämpats för att välja mellan fasteffektsmodellen och 
slumpeffektsmodellen. Resultaten för Hausmans test för alla regressioner presenteras i 
bilaga 2, och indikerar en nästan jämn fördelning mellan lämpligheten av 
fasteffektsmodellen och slumpeffektsmodellen. Med tanke på att regressionerna 
omfattar korta tidsperioder för rätt så stora antal företag har slumpeffektsmodellen 
utförts för alla regressionen så att resultaten skall vara möjligast jämförbara. 

Fastän förklaringsgraden anges i form av R2 för alla regressioner är det beaktansvärt att 
estimeringsmetoden som används i slumpeffektsmodellen skiljer sig från 
estimeringsmetoderna som fasteffektsmodellen och den enkla modellen grundar sig i. 
Således är inte innebörden av R2 nödvändigtvis lika entydig för slumpeffektsmodellen 
som den skulle vara för de övriga modellerna. (Gretl, 2019) 

7.2 Resultat av regressionsanalysen 

Resultaten av regressionsanalysen presenteras i tabell 6 och 7. Resultaten för variablerna 
som är relaterade till finanskrisen presenteras i bilaga 1. I följande stycken behandlas 
resultaten av variablerna i den ordning som de presenteras i tabellerna.  
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7.3 Kopplingen mellan ansvarstagande och företagsprestation 

I regressionsmodellen som har utförts användes dummyvariabeln CSR för att undersöka 
skillnaden mellan den genomsnittliga företagsprestationen av företag i DJSWI och 
TRGPRI som kommer från Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsregionen. I tabell 
6 och 7 framgår att koefficienten för denna variabel är negativ för alla regressioner vilket 
tyder på att avkastningen på totalt kapital och avkastning på eget kapital bland företag 
som har varit inkluderade i DJSWI i genomsnitt är lägre än i kontrollgruppen under 
tidsperioden 1999 - 2018.  

Skillnaden i genomsnittlig ROA mellan DJSWI-urvalet och kontrollgruppen varierar 
mellan 5,6% och 18,1% och är lägst för årskohort 2010 och högst för årskohort 2003. Då 
ROE används som beroende variabel ligger motsvarande variation i företagsprestation 
mellan 29,4% och 57,4% och är åter igen lägst för årskohort 2010 men högst för 
årskohort 2006. Fastän skillnaden i ROA och ROE mellan DJSWI-urvalet och 
kontrollgruppen har följt en liknande trend går det inte på basis av resultaten att 
fastställa vilka faktorer som har inverkat på utvecklingen av dessa variabler. I figur 5 
illustreras utvecklingen av koefficienterna för CSR med ROA och ROE som mått på 
företagsprestation. 

 

Figur 5 Utvecklingen av koefficienterna för variabeln CSR 

Koefficienterna för CSR uppvisas som statistiskt signifikanta på en 1 % nivå för nästan 
alla regressioner. Undantag till detta är koefficienterna för årskohort 2002 och årskohort 
2010 då ROA används mått på företagsprestation samt för årskohort 2000 med ROE 
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som beroende variabel. Resultaten för de sistnämnda årskohorterna är statistiskt 
signifikanta på en 5 % nivå. Resultaten för variabeln CSR indikerar därmed ett negativt 
förhållande mellan ansvarstagande och företagsprestation och att denna koppling är 
statistiskt signifikant.  

7.3.1 Medlemskap 

Variabeln Medlemskap anger ifall antalet år som ett företag har varit inkluderat i DJSWI 
har ett samband med företagsprestationen. Denna variabel är inkluderad i alla 
regressioner men eftersom DJSWI grundades år 1999 innebär det att variationen i 
observationerna för denna variabel ökar med åren. Således korrelerar resultaten för 
denna variabel i hög grad med variabeln CSR för de första åren, medan resultaten för de 
senare åren eventuellt kan ge en bättre uppfattning om långsiktigt ansvarstagande 
hänger ihop med högre företagsprestation.  

Med ROA som mått på företagsprestation anger resultaten en signifikant genomsnittlig 
positiv koppling mellan antalet medlemskapsår och företagsprestation för årskohort 
2002, 2003, 2004 samt 2015 och ett positivt icke-signifikant estimat för årskohort 2005, 
2006, 2009, 2014 och 2016. Detta kunde tyda på att antalet medlemskapsår har haft en 
liten positiv koppling med företagsprestation innan finanskrisen och efter att företagen 
har återhämtat sig från finanskrisen. Resultaten för regressionerna där ROE används 
som mått på företagsprestation tyder på en likartad utveckling där största delen av de 
signifikanta koefficienterna uppvisar en positiv koppling mellan antal medlemskapsår 
och företagsprestation. Den statistiska signifikansnivån för resultaten av denna variabel 
är dock för det mesta svag för de sista åren varför en klar trend inte kan påvisas. På basis 
av resultaten för denna variabel går det inte att fastställa om förhållandet mellan antal 
medlemskapsår och företagsprestation är icke-linjärt. Utvecklingen av koefficienterna 
för variabeln Medlemskap presenteras i figur 6. 
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Figur 6 Utvecklingen av koefficienterna för variabeln Medlemskap 

7.3.2 Skillnad i företagsprestation mellan regioner 

För att få en uppfattning om variation i genomsnittlig företagsprestation bland regioner 
inkluderades dummyvariabler för regionerna Asien-Stillahavsregionen och 
Nordamerika. Ytterligare inkluderades interaktionsvariabler mellan dessa regioner och 
inklusion i DJSWI som anger om det finns en skillnad i företagsprestation mellan 
europeiska företag i kontrollgruppen och DJSWI-företag från Asien-Stillahavsregionen 
respektive Nordamerika. Detta möjliggör en jämförelse mellan företagsprestationen av 
hållbara företag som kommer från Asien-Stillahavsregionen och Nordamerika genom att 
jämföra storleken av interaktionsvariablernas koefficienter för de olika regressionerna. 

Koefficienterna för dummyvariablerna AsienStillahavsregion och Nordamerika tyder 
på att ROA och ROE har tenderat att vara något högre inom dessa regioner än Europa. 
Den statistiska signifikansen är dock för det mesta låg för dessa variabler och ligger på 
en 10 % nivå för enstaka fall fram till år 2011 då företagsprestation mäts i form av ROE. 
Detta gäller även fram till 2010 för variabeln Nordamerika då företagsprestation mäts i 
form av ROA. Inga signifikanta resultat erhölls för den genomsnittliga nivån på ROA i 
Asien-Stillahavsregionen i jämförelse med Europa. 

Koefficienterna för interaktionsvariablerna uppvisar att hållbara bolag från Asien-
Stillahavsregionen och Nordamerika under vissa tidsperioder har presterat bättre än 
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europeiska företag i kontrollgruppen. Detta kan tänkas hänga ihop med att ROA och 
ROE eventuellt är genomsnittligt lite högre bland alla företag inom Asien-
Stillahavsregionen och Nordamerika än Europa, i och med att den genomsnittliga 
företagsprestationen av hela DJSWI-urvalet är klart svagare än kontrollgruppens.  

Genom att jämföra storleken av interaktionsvariablernas koefficienter framgår att 
DJSWI-företag från Asien-Stillahavsregionen tenderar att prestera bättre än den 
europeiska kontrollgruppen i fler fall än Nordamerikanska DJSWI-företag med avseende 
på ROA. Den statistiska signifikansen av dessa variabler med ROA som mått på 
företagsprestation ligger dock simultant under 10 % nivå endast under två olika 
tidsperioder för vilka DJSWI-företag från Asien-Stillahavsregionen och Nordamerika 
visar sig ha en liknande genomsnittlig nivå på ROA. Däremot uppvisar koefficienterna 
för interaktionsvariabeln för nordamerikanska bolag i DJSWI en högre nivå på ROE än 
europeiska företag i kontrollgruppen för majoriteten av regressionerna med ROE som 
mått på företagsprestation, där två av fallen uppvisar ett positivt och statistiskt 
signifikant resultat. Detta skiljer sig från resultaten av interaktionsvariabeln för företag 
från Asien-Stillahavsregionen som visar att hållbara företag från Asien-
Stillahavsregionen endast under tre perioder har en högre genomsnittlig ROE än de 
europeiska företagen i kontrollgruppen och att dessa fall inte är statistiskt signifikanta. 
Resultaten för interaktionsvariablerna ger således en svag indikation på att företag från 
Asien-Stillahavsregionen tenderar att ha en något högre ROA än hållbara bolag från 
Nordamerika och att ROE tenderar att vara högre bland nordamerikanska företag som 
är hållbara än hållbara bolag från Asien-Stillahavsregionen. 

7.4 Finanskrisen 

För att undersöka om finanskrisen har haft en inverkan på förhållandet mellan 
företagsprestation och hållbarhet inkluderades en dummyvariabel för åren 2008 - 2009 
och en interaktionsvariabel som anger skillnaden i företagsprestation mellan företag i 
DJSWI-urvalet och kontrollgruppen. Resultaten för dessa variabler anges i bilaga 1 för 
de regressioner som har utförts för årskohort 2006, 2007, 2008 och 2009. I och med att 
regressionerna som har utförts omfattar 3-års perioder anger resultaten för de 
finanskrisrelaterade variablerna finanskrisens effekt på urvalets företagsprestation för 
årskohort 2006 och 2007 medan resultaten för dessa variabler reflekterar variationer i 
företagsprestation under återhämtningstiden efter finanskrisen för årskohort 2008 och 
2009.  
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Resultaten för regressionerna i vilka ROA har använts som mått på företagsprestation 
indikerar att urvalets genomsnittliga ROA har sjunkit med ca. 1,9 % för årskohort 2006 
och ca. 2,5 % för årskohort 2007 under finanskrisen. Dessa resultat är signifikanta på en 
1 % nivå. Resultaten för regressionerna med ROE som beroende variabel är däremot inte 
signifikanta och uppvisar en negativ koefficient för årskohort 2006 men en positiv 
koefficient för 2007. Med hänsyn till signifikansnivån av koefficienterna tyder resultaten 
på att finanskrisen har haft en negativ effekt på hela urvalets genomsnittliga 
företagsprestation med avseende på ROA. 

Enligt resultaten har urvalets genomsnittliga ROA efter finanskrisen återhämtat sig med 
ca. 1,4 % för årskohort 2008 och ca. 0,9 % för årskohort 2009. Dessa resultat är 
signifikanta på en 1 % nivå för årskohort 2008 och på en 5 % nivå för årskohort 2009. 
Koefficienterna tyder också på en ökning i urvalets genomsnittliga ROE under 
återhämtningsperioden efter finanskrisen men på en 5 % nivå av signifikans endast för 
årskohort 2009 med en genomsnittlig förändring på 9,5 %. Resultaten tyder således på 
att den genomsnittliga företagsprestationen av företagen i urvalet har ökat under 
återhämtningsperioden efter finanskrisen med avseende på ROA och i viss mån även 
med avseende på ROE. 

Koefficienterna för interaktionsvariablerna som anger skillnaden i företagsprestation 
mellan företag i DJSWI-urvalet och kontrollgruppen tyder på att finanskrisen i 
genomsnitt har haft en mindre negativ effekt på ROA av företag i DJSWI-urvalet än för 
företag i kontrollgruppen. Med ROA som mått på företagsprestation är dock endast 
koefficienten för årskohort 2007 signifikant på en 10 % nivå och anger en skillnad på ca. 
1 % i finanskrisens effekt. Då ROE används som mått på företagsprestation uppvisas 
däremot negativa koefficienter för interaktionsvariabeln för årskohort 2006 och 2007, 
vilket indikerar att finanskrisen har haft en större negativ inverkan på företagen i 
DJSWI-urvalet. Med ROE som mått på företagsprestation är den statistiska 
signifikansen dock åter igen låg för årskohort 2006 medan koefficienten för årskohort 
2007 är signifikant på en 10 % nivå och anger en skillnad på ca. 11,2 %. Trots att 
resultaten med ROA som mått på företagsprestation anger att finanskrisen eventuellt 
har haft en mindre genomsnittlig inverkan på DJSWI-urvalet motsägs detta av 
resultaten där ROE används som beroende variabel som ger indikation på att 
finanskrisen hade en starkare negativ effekt på DJSWI-urvalet. 

Koefficienterna för interaktionsvariablerna för årskohort 2008 och 2009 tyder på att 
återhämtningen från finanskrisen i genomsnitt har varit svagare för DJSWI-företag än 
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kontrollgruppen med avseende på ROA och ROE. För dessa resultat är den statistiska 
signifikansen dock låg och ligger på en 10 % nivå endast för årskohort 2009 för vilken en 
skillnad på ca. 0,8 % anges med avseende på ROA. Trots att koefficienterna ger tecken 
på att den genomsnittliga återhämtningen efter finanskrisen har varit svagare bland 
företagen i DJSWI-urvalet än i kontrollgruppen är resultatens statistiska signifikans för 
svag för att kunna sluta sig till detta. 

7.5 Kontrollvariabler 

De kontrollvariabler som inkluderades i regressionerna var storlek, risk och industri i 
och med att dessa inom tidigare forskning har påvisats vara determinanter för både 
företagsprestation och hållbarhetsprestation. Resultaten uppvisar inget markant 
inflytande av storlek på företagsprestationen vilket är förväntat i och med att företagen i 
kontrollgruppen valdes så att de storleksmässigt möjligast väl skulle motsvara företagen 
i DJSWI-urvalet. Däremot uppvisar resultaten överlag ett signifikant negativt samband 
mellan skuldsättningsgrad och företagsprestation med avseende på ROA.  

7.5.1 Modelldiagnostik 

Resultaten för de test som presenterades i stycke 6.4 för att kontrollera robustheten av 
regressionsresultaten behandlas i detta avsnitt. De test som utfördes undersöker nivån 
av heteroskedasticitet, autokorrelation och multikollinearitet. 

För att kontrollera för heteroskedasticitet utfördes Breusch–Pagan test på alla 
regressioner. Nollhypotesen för ett Breusch–Pagan test lyder att feltermernas varians är 
lika, vilket uppfylls för alla regressioner på en 1 % nivå av statistisk signifikans. Nivån av 
autokorrelation kontrollerades med hjälp av Durbin-Watson test vars test-statistika 
indikerar en positiv autokorrelation för värden mellan 0 - 2 och en negativ 
autokorrelation för värden mellan 2 - 4. Enligt testresultaten råder det negativ 
autokorrelation för alla regressioner med ROA som beroende variabel och en blandning 
av negativ och positiv autokorrelation för regressionerna med ROE som beroende 
variabel. Trots att antagandet om ingen autokorrelation som paneldataregression bygger 
på inte uppfylls är teststatistikorna för Durbin-Watson testen tämligen nära 2 för alla 
regressioner. Resultaten för Breusch–Pagan och Durbin-Watson testen rapporteras i 
bilaga 2.  

Förekomsten av multikollinearitet granskades genom en korrelationsmatris som 
presenteras i tabell 8. Den högsta nivån av korrelation förekommer som förväntat mellan 
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variablerna CSR och Medlemskap, och ligger under gränsvärdet +/- 0,8 för 
multikollinearitet. Korrelationen mellan variablerna ROE och ROE är likväl framstående 
men orsakar inte multikollinearitet i och med att dessa variabler inte ingår i samma 
regressionsmodeller. Likt regressionsresultaten uppvisar korrelationsmatrisen en 
negativ korrelation mellan variablerna som representerar ansvarstagande  och måtten 
på företagsprestation.  

Tabell 8 Korrelationsmatris 

  ROA ROE CSR Medlemskap Storlek Risk 

ROA 1 
     

ROE 0,64 1 
    

CSR -0,30 -0,23 1 
   

Medlemskap -0,21 -0,16 0,71 1 
  

Storlek -0,16 -0,06 0,19 0,29 1 
 

Risk 0,02 0,11 -0,08 -0,09 -0,10 1 
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8 DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel diskuteras resultaten mot bakgrund av teoriramen och tidigare 
forskning. Sedan granskas avhandlingens resultat ur en kritisk synvinkel varefter 
kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 

Avhandlingens syfte var att undersöka förhållandet mellan företags samhällsansvar och 
företagsprestation på lång sikt. På grund av att tidigare forskning praktiskt taget endast 
har lagt fram teorier kring hur detta samband utvecklas på lång sikt är det av betydelse 
att empiriskt undersöka hur förhållandet uttrycker sig under en längre tidsperiod. För 
att göra detta jämfördes företag från Europa, Nordamerika och Asien-
Stillahavsregionen, som har varit inkluderade i Dow Jones Sustainability World Index, 
med en kontrollgrupp med avseende på redovisningsbaserade mått på 
företagsprestation under åren 1999 - 2018. 

Majoriteten av tidigare forskning uppvisar en positiv koppling mellan ansvarstagande 
och företagsprestation (se stycke 4.7). Enligt teoriramen beror detta på att 
ansvarstagande leder till konkurrensfördelar i form av ökade affärsmöjligheter, ökad 
produktivitet och kostnadsbesparingar. Det har dock påpekats att investeringar i 
hållbarhet är kostsamma och kan leda till försämrad företagsprestation på kort sikt 
(Brammer och Millington, 2008). Detta påvisas av López et al. (2007) som likt denna 
avhandling undersöker ett urval av företag i DJSI, men för tidsperioden 1999 - 2005. 
Resultaten i denna avhandling stämmer överens med resultaten av López et al. (2007) 
som uppvisar ett negativt samband mellan ansvarstagande och företagsprestation 
mellan åren 1999 - 2005. I motsats till konklusionen gjord av López et al. (2007) 
uppvisar resultaten för denna avhandling dessutom en signifikant negativ koppling 
mellan ansvarstagande och företagsprestation efter år 2005, för tidsperioden 2006 - 
2018. Således står resultaten i denna avhandling i kontrast mot majoriteten av tidigare 
forskning som uppvisar ett positivt samband mellan hållbarhet och företagsprestation. 
Resultaten i detta arbete pekar därmed i linje med klassiska teorier om vinstmaximering 
på att kostnaden av investeringar i hållbarhet överstiger de fördelar som hållbarhet 
medför. 

Det har teoretiserats att flera av fördelarna av ansvarstagande ökar i takt med antalet år 
ett företag har varit ansvarsfullt, samt att denna koppling eventuellt är icke-linjär 
(Brammer & Millington, 2008). I denna avhandling undersöktes därför ytterligare 
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kopplingen mellan antal medlemskapsår i DJSWI och företagsprestation. Trots variation 
i resultaten indikerades överlag ett svagt positivt samband, men med en låg 
signifikansnivå för flera av årskohorterna. Utgående från resultaten går det därmed inte 
att fastställa en klar trend eller ett icke-linjärt samband mellan antal medlemskapsår i 
DJSWI och företagsprestation. 

För att få insyn i om sambandet mellan företagsprestation och ansvarstagande skiljer sig 
mellan olika regioner jämfördes företagsprestationen av hållbara företag som kommer 
från Nordamerika med hållbara företag från Asien-Stillahavsregionen. Trots att 
resultaten ger en svag indikation på att små skillnader existerar i företagsprestation med 
avseende på olika lönsamhetsmått, tyder den låga signifikansnivån på att dessa 
skillnader inte är betydande. Detta är i linje med tidigare forskning som påvisar att 
skillnader i uppfattningen om hållbarhet är försumbara mellan dessa områden (KPMG, 
2013).  

Enligt undersökningen av Lins et al. (2017) kan inverkan av negativa chocker i ekonomin 
på företagsprestation lindras genom ansvarstagande. Denna koppling undersöktes i 
avhandlingen i och med att finanskrisen ingår i den undersökta tidsperioden. Resultaten 
tyder på ett varierande samband mellan hållbarhetsprestation och inverkan av 
finanskrisen på företagsprestationen beroende på vilket lönsamhetsmått som används 
för att mäta företagsprestation. På grund av en låg signifikansnivå kan dessa resultat 
dock varken motbevisa eller bekräfta resultaten av Lins et al. (2007). 

8.1.1 Kritik mot resultaten 

I och med att det inte finns ett universellt mått på ansvarstagande beror en stor del av 
variation i resultaten av tidigare forskning kring företags samhällsansvar på skillnader i 
mätning av hållbarhetsprestation (Griffin & Mahon, 1997; Margolis & Walsh, 2003; 
Peloza, 2009; Surroca et al., 2010). I denna avhandling identifierades hållbara företag 
med hjälp av Dow Jones Sustainability World Index. Problematiken kring detta uppstår 
ifrån att korrektheten av indexförvaltarens omdöme angående vilka företag som kan 
klassificeras som hållbara inte går att kontrollera. På grund av detta kan även 
tillförlitligheten av denna undersöknings resultat ifrågasättas.  

Kontrollgruppen i avhandlingen bestod av företag inom Thomson Reuters Global Price 
Return Index som hade valts på basis av region, industri och storlek så att de är av 
möjligast liknande karaktär som de företag som identifierades som hållbara. Med tanke 
på att konstruktionen av DJSWI utgår ifrån betygsättning av företags 
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hållbarhetsprestation så att endast 10 % av de hållbaraste företagen inom varje industri 
inkluderas i indexet, kan följaktligen många av företagen som har fått högt betyg (eller 
kan betraktas som hållbara) utelämnats från avhandlingens urvalsprocess för hållbara 
företag och således kan ha inkluderats i kontrollgruppen. Detta skulle förvränga 
resultaten i och med att kontrollgruppen inte längre skulle uppfylla sin funktion.  

Ifall tidigare teorier om att det finns en optimal nivå av hållbarhetsprestation för att 
maximera företagsprestationen stämmer (se stycke 3.6.7), kan fenomenet ha gett 
upphov till ytterligare snedvridning av resultaten. I och med att avhandlingens resultat 
tyder på en negativ koppling mellan ansvarstagande och företagsprestation skulle detta 
således till någon grad kunna bero på att företagen som ingår i DJSWI tenderar att 
överstiga denna nivå medan flera av företagen som ingår i kontrollgruppen ligger 
närmare den optimala nivån. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Denna avhandling kontribuerar till tidigare forskning genom att ge insyn i hur 
förhållandet mellan ansvarstagande och företagsprestation uttrycker sig på lång sikt. För 
att få en bättre uppfattning om ifall hållbarhet har potential att vara värdeskapande 
skulle det vara intressant att undersöka hur enskilda aspekter av ansvarstagande 
förhåller sig till företagsprestation på lång sikt. Dessutom har det inom tidigare forskning 
lagts fram bevis för att sambandet mellan hållbarhetsprestation och företagsprestation 
skiljer sig mellan industrier, vilket inte undersöktes i denna avhandling.  
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BILAGA 1 RESULTAT FÖR ÅRSKOHORT 2006 – 2009  

Tabell 9 Resultat för årskohort 2006 – 2009 med ROA som beroende variabel 

 

I tabell 9 presenteras resultaten av regressionsanalysen för årskohort 2006 - 2009 med 
ROA som beroende variabel. Modellen innehåller industrieffekter och regioneffekter. I 
tabellen presenteras variablernas koefficienter och p-värden. Tecknen */**/*** 
signalerar signifikanta estimat på 10 %/ 5 %/1 % nivå. 
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Tabell 10 Resultat för årskohort 2006 – 2009 med ROE som beroende variabel 

 
 
I tabell 10 presenteras resultaten av regressionsanalysen för årskohort 2006 - 2009 
med ROE som beroende variabel. Modellen innehåller industrieffekter och 
regioneffekter. I tabellen presenteras variablernas koefficienter och p-värden. Tecknen 
*/**/*** signalerar signifikanta estimat på 10 %/ 5 %/1 % nivå. 
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BILAGA 2 RESULTAT FÖR ROBUSTHETSTEST OCH HAUSMAN TEST 

Tabell 11 Resultat för robusthetstest och Hausman test 
 

Modeller med ROA som beroende 
variabel 

Modeller med ROE som beroende 
variabel 

Årskohort Breusch-
Pagan 

Durbin-
Watson 

Hausman Breusch-
Pagan 

Durbin-
Watson 

Hausman 

1999 3,92E-132 1,552 0,963 1,09E-86 1,509 0,675 

2000 3,23E-144 1,745 0,401 7,29E-73 2,034 0,001 

2001 1,63638e-177 1,619 0,941 9,05E-40 2,035 0,147 

2002 1,44E-216 1,661 0,006 2,79E-48 2,304 0,020 

2003 3,29E-260 1,491 0,000 2,75E-102 1,760 0,161 

2004 1,10E-272 1,814 0,038 7,25E-116 1,767 0,075 

2005 8,02E-292 1,647 0,346 9,84E-127 1,849 0,005 

2006 5,35E-273 1,729 0,134 6,81E-169 1,781 0,407 

2007 7,08E-279 1,820 0,001 1,08E-145 2,133 0,020 

2008 6,30E-286 1,913 0,000 1,29E-129 1,630 0,106 

2009 0 1,507 0,000 4,28E-172 1,915 0,264 

2010 0 1,719 0,000 3,84E-137 1,996 0,032 

2011 0 1,776 0,000 4,99E-226 1,650 0,910 

2012 0 1,653 0,117 1,69E-217 1,858 0,284 

2013 0 1,738 0,020 7,57E-184 1,986 0,014 

2014 0 1,653 0,567 8,59E-168 1,827 0,355 

2015 0 1,647 0,026 3,32E-104 1,886 0,036 

2016 0 1,839 0,002 1,85E-172 2,284 0,318 

 

I tabell 11 presenteras resultat för robusthetstest och Hausman test. För Breusch-Pagan 
testen och Hausman testen anges p-värden och för Durbin-Watson testen anges testets 
teststatistika. 


