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Sammanfattning 

 

Titel Finns det ett samband mellan företagens hållbarhetsarbete och dess börsvärde? En 

kvantitativ studie på 2328 företag i USA och Europa. 

 

Nivå: C-uppsats i Företagsekonomi 

 

Författare: Elin Pettersson och Johan Nordberg 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2017- Mars 

 

Syfte: Det har tidigare forskats mycket på om och hur hållbarhet(CSR) och 

hållbarhetsredovisning påverkar det finansiella resultatet. Det har också gjorts några 

mindre studier på om det i nästa steg också påverkar investerare och aktievärdet hos ett 

företag. Dock har dessa studier varit på en mindre grupp företag samt att måtten på CSR 

har varierat från studie till studie. Vi anser att detta är ett ämne det går att forska mer på 

och då vi fick möjligheten att använda oss av Datastream gjorde det att vi kunde få ett 

betydligt större dataunderlag än tidigare studier.   

 

Metod: Denna studie utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv 

ansats inom den kvantitativa forskningsmetoden. Vi har använt oss av en 

tvärsnittsdesign för att samla in sekundärdata som sedan har bearbetats genom 

korrelation och regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS. De värden vi använt 

oss av är Asset4 för att mäta hållbarhet samt totalt marknadsvärde. Dessa siffror är 

insamlade från Thomson och Reuters Datastream.  

 

Resultat och slutsats: Vår studie visar på att det inte finns någon nämnvärd korrelation 

mellan CSR (Asset4) och företagens marknadsvärde. Detta tror vi i huvudsak beror på 

att investerare fokuserar mer på finansiella resultat och företaget i helhet än specifikt 

CSR. 



 

 

 

Förslag till vidare forskning: Vi har använt oss av 2328 företag i Europa och USA 

vilket ger en väldigt stor datamängd. Det hade varit intressant att göra en studie på 

exempelvis de 100 bästa företagen inom CSR kontra de 100 med lägst betyg för att se 

om resultatet blir lika. Det vore även intressant att göra fortsatta studier inom detta efter 

att EU´s lag om hållbarhetsredovisning träder i kraft. 

 

Bidrag: Denna studie bidrar med en större studie på en större population än vad som 

tidigare genomförts. Vi använder också av det objektiva måttet på CSR, Asset4 vilket vi 

tidigare inte sett att någon annan använt i sin forskning.  

 

Nyckelord: CSR, Hållbarhet, aktievärde, börsvärde, Asset4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Title: Is there a connection between corporate sustainability and market value? A 

quantitative study on 2328 companies in USA and Europe 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Elin Pettersson and Johan Nordberg 

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2017- March 

 

Aim: It has previously been researched extensively on whether and how sustainability 

(CSR) and Sustainability rapports affect the financial results. There have also been 

some smaller studies on how it in the next step also affects investors and the market 

value of a company. However, these studies have been on a smaller group of 

companies, and the dimensions of CSR have varied from study to study. We believe this 

is a subject that can be researched more and we got the opportunity to use Datastream 

which meant we could get a much larger datasets than previous studies. 

 

Method: This study is based on a positivist research philosophy with a deductive 

approach of the quantitative research method. We have used a cross-sectional design to 

collect secondary data which is then processed by correlation and regression analyzes in 

SPSS. The values we use are Asset4 to measure sustainability and the total market 

value. This data is collected from Thomson and Reuters Datastream. 

 

Results and conclusion: Our study shows that there is no significant correlation 

between CSR (Asset4) and total market value of the company. We believe this is mainly 

because investors are focusing more on financial performance and the company as a 

whole than for CSR in specific. 



 

 

 

Suggestions for further research: We have used 2328 companies in Europe and the 

United States giving our study a very large data set. It would have been interesting to do 

a study on the 100 best companies in CSR versus the 100 with the lowest scores to see 

if the result is the same. It would also be interesting to do further studies in this area 

after EU's law on Sustainability comes in effect. 

 

Contribution of the thesis: This study contributes with a larger study on a larger 

population than previous studies. We also use the objective measurement of CSR, 

Asset4 which we have not seen that someone else has used in their research. 

 

Key words: CSR, Sustainability, Stock value, Market vaule, Asset4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehåll 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ................................................................................................... 2 

1.3 Frågeställningar .......................................................................................................... 5 

1.4 Syfte ............................................................................................................................ 5 

1.5 Avgränsning ............................................................................................................... 5 

1.6 Disposition .................................................................................................................. 6 

2. Teoretisk referensram ................................................................................................... 7 

2.1 CSR, bakrund och historia .......................................................................................... 7 

2.2 GRI ........................................................................................................................... 10 

2.3 Asset4 ....................................................................................................................... 10 

2.4 CSR i USA ............................................................................................................... 11 

2.5 CSR i Europa ............................................................................................................ 13 

2.7 Tidigare forskning inom CSR och marknadsvärde .................................................. 14 
2.7.1 Tidigare forsknings mått på CSR ...................................................................... 14 

2.7.2 Tidigare forsknings mått på företagsvärde ........................................................ 15 
2.7.3 Samband mellan CSR och marknadsvärde ........................................................ 16 

2.7.4 Intressentteori .................................................................................................... 18 
2.7.5 Neoklassisk teori ............................................................................................... 18 

2.7.6 Legitimitetsteorin .............................................................................................. 18 

2.8 Hypoteser .................................................................................................................. 19 

3. Metod .......................................................................................................................... 22 

3.1 Forskningsfilosofi ..................................................................................................... 22 

3.2 Forskningsansats ....................................................................................................... 22 

3.3 Forskningsdesign ...................................................................................................... 23 

3.4 Kvalitetskrav ............................................................................................................. 23 

3.5 Datainsamlingsmetod ............................................................................................... 24 

3.6 Urval och Bortfall ..................................................................................................... 25 

3.7 Analysmetoder .......................................................................................................... 25 

3.8 Heteroskedasticitet.................................................................................................... 26 

3.9 Multikollinearitet ...................................................................................................... 26 

3.10 Metodkritik ............................................................................................................. 26 

4. Resultat och analys ..................................................................................................... 28 

4.1 Beskrivande statistik ................................................................................................. 28 

4.2 Korrelationsanalys .................................................................................................... 29 

4.3 Heteroskedasticitet och normalfördelade residualer................................................. 31 



 

 

 

4.4 Regressionsanalys ..................................................................................................... 31 

4.5 Resultatdiskussion .................................................................................................... 35 

4.6 Studiens bidrag ......................................................................................................... 38 

4.7 Slutsats ...................................................................................................................... 39 

4.8 Förslag på vidare forskning ...................................................................................... 40 
 

 

Figurförteckning 
 

Figur 1, CSR pyramid (Carrol,1991)……………………………………………………9 

Tabellförteckning 
 

Tabell 1, beskrivande statistik………………………………………………………….28 

Tabell 2, korrelationsmatris för USA…………………………………………………..29 

Tabell 3, korrelationsmatris för Europa………………………………………………..30 

Tabell 4, korrelationsmatris för USA och Europa……………………………………...30 

Tabell 5, regressionsanalys för USA…………………………………………………...32 

Tabell 6, regressionsanalys för Europa…………………………………………………33 

Tabell 7, regressionsanalys för Europa och USA………………………………………34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 

I inledningskapitlet ges en bakgrund av hållbarhetsarbete samt en problemdiskussion 

kring dess inverkan på företags aktievärde. Detta leder vidare till rapportens syfte och 

frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

”Vi ser långsiktigt på vår verksamhet och våra hållbarhetsinvesteringar är investeringar 

inför framtiden. Vi har genom detta, möjlighet att bidra till samhällsutveckling och ett 

bättre liv för människor världen över”, säger Karl-Johan Persson, VD på H&M. 

Detta uttalande från ett stort multinationellt företag visar på hur viktigt företagen idag 

ser på hållbarhetsarbete.    

  

Sedan början av 1990-talet har mängden av företag som lämnar någon form av 

hållbarhetsredovisning ökat enligt Deegan och Unerman (2011, s. 434). Begreppet CSR 

(corporate social responsibility) definieras olika beroende på användare men den mest 

accepterade definitionen enligt Deegan och Unerman (2011, s. 434) är EU 

kommissionens (2001, p6). De definierar CSR som ett begrepp som innebär att företag 

integrerar sociala och miljömässiga faktorer i deras organisation och tar hänsyn till 

dessa i sin samverkan med olika aktörer på frivillig basis. Socialt ansvar innebär inte 

endast att uppfylla juridiska förväntningar, utan även att agera utöver efterlevnad och 

investera mer i humankapital, miljö och relationer med intressenter. 

  

Trots att hållbarhetsredovisning har funnits i någon form sedan 1950-talet, etablerade 

det sig hos den större delen företag på 1990-talet. En betydelsefull händelse som hade 

stor inverkan på detta var FN´s publicering av rapporten Our common future (1987). 

Deegan och Unerman (2011, s. 386) beskriver rapportens kärnbudskap som att vi ska 

lämna planeten i samma eller bättre skick till våra barn än vi ärvde den. Detta ledde i sin 

tur till att företag fick större press på sig att ta socialt ansvar och redovisa detta. 

  

Ett företag som idag tillhandahåller information om företags hållbarhetsarbete är 

Thomson och Reuter. Thomson och Reuter som är ett företag som arbetar med att ta 

fram och förse investerare och andra intressenter med finansiell och annan relevant 

information. Då det inte finns några självklara mått att mäta hållbarhet på har Thomson 
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och Reuter tagit fram en funktion som de döpt till Asset4. Här samlar man in 

information från över 500 olika hållbarhetsfaktorer som man sedan sammanställer och 

får fram ett betyg på företagets hållbarhetsarbete. Denna skala går från 0-100 och 

Thomson och Reuter uppdaterar denna information en gång per år. Denna information 

kan man sen hämta ur deras program Datastream och idag finns det information om ca 

5000 företag över hela världen. 

  

Tidigare forskning inom företags lönsamhet och CSR har visat på att det finns ett 

positivt samband mellan organisationers hållbarhetsarbete och vinst. I en studie gjord i 

Kina från 2015 menar författarna att företag som utfärdar arbetar med hållbarhetsarbete 

har historiskt uppvisat ett bättre resultat än företag som inte gör det (Cheng, Lin och 

Wong, 2015). Anledningar till detta kan enligt Boman och Lindström vara människors 

miljömedvetenhet vilket leder till att konsumenter premierar företag som uppvisar ett 

hållbart arbete (Boman och Lindström, 2016). 

 

1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning inom hållbarhetsarbete kan sägas ha haft två inriktningar. Den ena 

inriktningen har varit att se hur ett företags CSR-redovisning vilket lett till ökad insyn 

från myndigheter och samhället också lett till förbättrat hållbarhetsarbete (Murray, 

Sinclair, Power och Gray, 2006). Den andra forskningsinriktningen fokuserar mer på 

huruvida ett företag med hjälp av sitt hållbarhetsarbete kan påverka investerare att 

investera i organisationen och det på så vis också påverkar företagets börsvärde. 

  

Studier av bland annat Epstein och Freedman (1994) samt Chan och Milne, (1999) 

hävdar att investerare enbart varit intresserade av att maximera sin vinst och inte lagt 

mycket fokus på företagens hållbarhetsarbete. I dagens miljömedvetna samhälle 

kritiseras dock företag som inte följer normer för socialt ansvarstagande. Parker, 

Bellucci, Zutshi, Torlina och Fraunholz (2015) hävdar att en viktig del inom CSR-

arbete är att förmedla företagets miljö och sociala påverkan till dess intressenter vilka 

innefattar samhället, anställda, leverantörer och investerare. 

  

Leszczynska (2012) menar i sin forskning att konsumenter oftare väljer företag med 

starkt hållbarhetsengagemang. Vidare hävdar Leszczynska (2012) att företagets 
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hållberhetsarbete är direkt kopplat till dess image mot samhället. Detta är också 

intressant från en investerares perspektiv då ett företags image utåt kan ha en direkt 

koppling till dess marknadsvärde genom ökad försäljning och kundnöjdhet 

(Leszczynska, 2012).  Murray et al. (2006) menar också att en investerare är försiktigare 

att investera om företagens hållbarhetsarbete visar tecken på brister vilket kan leda till 

negativ publicitet och/eller negativa finansiella åtgärder. I motsats till detta kan också 

hållbarhetsarbete som visar att ett företag ligger i framkant locka till sig investerare 

(Stone, 2000). Detta har då haft som effekt enligt Leszczynska (2012) att företagens 

intresse och fokus på hållbarhet har ökat betydligt sedan 2005. Vilket visar på 

hållbarhetens genomslagskraft i världen under de senaste åren. 

  

Studier från Asien visar på olika resultat när det kommer till sambandet mellan CSR 

och marknadsvärde. Shreekant och Bishwanath visar i sin studie från 2005 på att företag 

som inte tar ansvar för sin miljöpåverkan också får som påföljd en negativ inverkan på 

börsvärdet. Detta kan bero både på den negativa publicitet som det ger företaget men 

också om företaget blir dömda att betala böter och skadestånd. I en studie från Japan 

hävdar Nakamura (2013) att olika investerare ser olika på företagens CSR-arbete, han 

menar att större investerare och investeringsfonder bryr sig mindre om CSR medan 

exempelvis statligt ägda företag och investerare bryr sig mer. Nakamura (2013) menar 

också att vissa aspekter inom CSR är viktigare än andra och han lyfter fram miljöarbete 

som den aspekt investerare tar mest hänsyn till.  

  

Det har också genomförts liknande forskning i Europa men med ett annat utfall. 

Murray, Sinclair, Gray och Power undersökte 2006 om finansmarknader tar hänsyn till 

företags hållbarhetsarbete. I motsats till Shreekant och Bishwanaths studie från 2005 

kom de fram till att det i Storbritannien inte fanns något samband. Dock visar Lorraine 

Collison och Power i sin studie på brittiska företag från 2004 att om en organisation 

bötfälls för exempelvis miljöbrott så påverkas börsvärdet negativt. En studie av Lee, 

Faff och Rekker (2013) visar att det inte finns något samband mellan CSR och 

aktieavkastning, samt att det inte går att se någon skillnad mellan företag som är 

rankade högt respektive lågt inom hållbarhet. En studie som genomfördes i Tyskland 

2016 av Verbeeten, Gamerschlag och Möller visar på ett svagt samband mellan 

företagens CSR-arbete och dess marknadsvärde, dock fann man endast ett positivt 

samband inom den sociala delen av CSR och inte exempelvis inom miljöaspekten. 
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Omar och Zallom (2016) menar att en negativ relation mellan CSR och marknadsvärdet 

kan förklaras av Friedmans (1970) påstående att CSR är samhällets ansvar och inte 

företagens, vilkas enda ansvar ska vara att maximera aktieägarnas vinster. Detta menar 

också Cho, Michelon, Patten och Roberts (2015) som gjort en studie där de undersöker 

relationen mellan CSR och marknadsvärde, genom en jämförelse mellan resultaten för 

år 1977 och 2010. Det har forskats mycket kring CSR och huruvida det har en positiv 

eller negativ påverkan för företagen, intresset för CSR-arbete har ökat de senare åren i 

och med den ökade medvetenheten för hållbarhet. Det har därför hänt en hel del sedan 

Friedmans resonemang från 1970, men det finns fortfarande en del forskare som står 

fast vid Friedmans påstående att CSR har en negativ påverkan för företagen. 

 

Det finns många tidigare studier som visar på att ett företags CSR-arbete har en positiv 

inverkan på marknadsvärdet (Moskowitz 1972); (Shreekant och Bishwanath 2005); 

(Lorraine Collison och Power 2004); (Von Arx och Ziegler 2008). Leszczynska (2012) 

menar att företag som utåt sett uppfattas som CSR-inriktade får en ökad lönsamhet och 

en positiv påverkan på investerarna vilket sedan leder till ett ökat marknadsvärde. Det 

som skiljer denna studie från tidigare forskning är framförallt det stora dataunderlaget 

som använts. Detta underlag som omfattar så stora geografiska områden som Europa 

och USA och innefattar över 2000 företag vilket vi anser ökar studiens 

generaliserbarhet. Denna typ av generalisering går inte att göra från tidigare studier som 

exempelvis Shreekant och Bishwanath (2005) som endast studerat ett 50-tal företag i 

Indien, eller Murray et al. (2006) som i sin undersökning endast använt sig av data från 

de 100 största företagen i Storbritannien. De tidigare studierna har även använt sig av 

mått på hållbarhetsarbete som inte är lika objektivt som det mått denna studie använt sig 

av. De har bland annat utgått från hur företagens hållbarhetsarbete framställts i media, 

egna preferenser och en studie valde att använda en topp 100-lista från en tidskrift. Det 

måttet vi använt oss av är helt objektivt och har tagits fram av experter inom området.  

 

Denna uppsats syftar till att bidra med en aspekt inom hållbarhetsarbetets inverkan, 

vilken är om det finns ett samband mellan ett företags hållbarhetsarbete, mer specifikt 

dess Asset4-poäng och dess marknadsvärde på börsen. Vidare vill vi med vår studie 

undersöka om det finns någon mätbar skillnad mellan företag som är börsnoterade i 

Europa kontra de som är noterade i USA. EU kom med ett direktiv 2015 som innebär att 
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alla medlemsstater ska ha en lagstiftning för CSR-rapportering innan 2017 (EU, 2016). 

Detta kan innebära en positiv korrelation mellan företagens CSR arbete och 

marknadsvärde då företagen blir tvingade att redovisa sitt hållbarhetsarbete vilket ökar 

pressen på företagen att satsa på hållbarhet och gör det lättare för investerare att ta del 

av det. 

 

Något som talar för att det i USA också kan finnas en stark koppling mellan CSR-arbete 

och marknadsvärde är rädslan hos företag att bli stämda. Ett företag som exempelvis 

inte sköter sina miljömässiga åtaganden eller behandlar sin personal efter de lagar som 

finns riskerar att bli stämda vilket kan leda till stora kostnader. Detta kan vara en stark 

drivkraft hos företag för att dels undvika att betala skadestånd men också undvika 

negativ publicitet menar både Leszczynska (2012) samt Gupta och Goldar (2005). I 

denna studie har vi valt att jämföra data från Datastream och med hjälp av 

korrelationsanaylser och regressionsanalyser se om det finns något samband. 

1.3 Frågeställningar 

1.  Har investerare företagets hållbarhetsarbete i åtanke vid investeringar 

2.  Går det att finna ett samband mellan företags hållbarhetsarbete och dess 

aktievärde 

3. Finns det någon mätbar skillnad mellan Europa och USA? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda om det finns ett samband mellan företags 

hållbarhetsarbete och dess värde på börsen på den Amerikanska och Europeiska 

marknaden. 

  

1.5 Avgränsning 

CSR har i tidigare forskning mätts på många olika sätt. I denna studie har vi valt att 

mäta företagens CSR-arbete med Thomson och Reuters hållbarhetsbetyg Asset4. Vi har 

geografiskt avgränsat oss till företag i USA och Europa. Studiens urval består av 1272 
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företag i USA och 1056 i Europa under en tvåårsperiod, för vissa företag har det saknats 

data för något av åren vilket har lett till att dessa uteslutits från undersökningen.   

1.6 Disposition 

Arbetet börjar med en bakgrund, problemdiskussion, frågeställning, syfte och 

avgränsning. De övriga avsnitten disponeras enligt följande. 

  

Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en bakgrund och historia kring hur CSR-redovisningen och 

CSR-arbetet har utvecklats sedan 1930-talet. Sedan redogör vi för begreppen GRI och 

Asset4. Därefter tar vi upp CSR i Europa och USA för att sedan gå in på tidigare 

forskning inom området. Vi diskuterar även de olika faktorer som kan påverka priset på 

en aktie och de relevanta teorier som kan kopplas till detta. Vi avslutar med en 

diskussion kring sambandet mellan CSR och aktievärdet som mynnar ut i våra 

hypoteser. 

  

Metod 

I detta avsnitt beskriver vi den forskningsfilosofi vi utgått ifrån och valet av 

forskningsansats, design och forskningsstrategi. Vi fortsätter med en diskussion kring 

hur vi behandlat de olika kvalitetskraven, för att sedan mer detaljerat förklara 

datainsamlingsmetod och analysmetoder. Sista stycken handlar om metodkritik. 

  

Resultat 

I resultatet redogör vi för den beskrivande statistiken som följs av korrelation och 

regressionsanalyser. Dessa resultat förklaras och beskrivs med hjälp av tabeller. 

  

Resultatdiskussion 

Arbetet avslutas med en diskussion av resultatet, där hypoteserna antingen bekräftas 

eller förkastas. Detta avslutas med studiens bidrag och slutsats.   

 

 

 



 

7 

 

2. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt inleds med historia och bakgrund kring CSR och fortsätter med teori kring 

GRI, Asset4 innan vi tar upp vad som styr priset på en aktie. Teoriavsnittet avslutas med 

hur CSR ser ut i EU och USA samt tidigare forskning inom CSR kontra marknadsvärde 

2.1 CSR, bakrund och historia 

Arbete och forskning kring CSR går att spåra tillbaka till 1930-talet där bland annat 

Chester Barnard, The Functions of the Executive från 1938 och J.M Clark: Social 

control of buisness från 1939 tar upp vilka sociala ansvar ett företag har (Carrol, 1999). 

Enligt Carroll (1999) och Moura-Leite och Padgett (2011) formades dock begreppet 

CSR under 1950-talet men i detta skede handlade företagens CSR arbete först och 

främst om att organisationen skulle göra bra saker för det samhälle där man bedrev sin 

verksamhet. 

  

Under 1960-talet ökade intresset för CSR och arbetet med att försöka definiera och 

formalisera begreppet CSR ökade också (Carroll, 1999). En av de första att definiera 

CSR var enligt Moura-Leite och Padgett (2011) Keith Davis som i en artikel från 1960 

skrev att “företagens beslut och handlingar måste åtminstone till en viss del grunda sig 

på icke finansiella intressen”. Även Joseph. W Mcguire (refererad till i Carrol,1999) 

kom med sin definition under 1960-talet i boken Business and society från 1963 där han 

beskriver företagets sociala ansvar som: företagen har inte enbart ekonomiska och 

rättsliga ansvarstaganden utan också ett ansvar gentemot samhället som sträcker sig 

förbi de ekonomiska och rättsliga (Carroll, 1999). 

  

1970 publicerade Milton Friedman en artikel i The New York Times vilket ledde till att 

CSR blev ett väldigt hett diskussionsämne (Madrakhimova, 2013). Friedman (1970) 

menar att ett företags huvudsakliga uppgift är att med hjälp av dess kapital och resurser 

tjäna sina aktieägares finansiella intressen och att ett företag som spenderar ägarnas 

pengar på socialt ansvarstagande inte agerar efter aktieägarnas bästa. Friedman (1970) 

menar också att ett företag i sig inte kan ha något socialt ansvar utan endast individer 

kan ha det och att om ett företag hävdar att man spenderar pengar på hållbarhet endast 

gör så som en täckmantel för att dölja eller rättfärdiga något som annars ej skulle anses 

vara accepterat. Detta ledde också till en debatt om CSR skulle vara frivilligt för företag 

eller obligatoriskt (Carroll, 1999). En av de ledande förespråkarna för att det skulle vara 
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obligatoriskt var Gordon Fitch som i en artikel från 1976 menade att företag själva ska 

lösa de problem som de själva är orsaken till, exempelvis föroreningar och fattigdom. I 

motsats till Fitch så menade bland annat Manne och Wallich (se Carroll, 1999) att 

företagen har ett socialt ansvar men att CSR-arbete är något som ska ske på frivillig 

basis. 

  

1970-talet såg en ytterligare ökning inom CSR-området och definitionerna fortsatte att 

öka och det var också nu som Carrol (1999) utformade sin samlade definition av CSR. 

Hans definition bygger på fyra kategorier vilka innefattar ekonomiskt, juridiskt, etiskt 

och diskretionärt ansvar. Det ekonomiska ansvaret är enligt Carrol (1999) det främsta 

ansvaret ett företag har då organisationen i grunden är en ekonomisk enhet. Här är 

Carrol och Friedman (1970) eniga när det kommer till företagets ansvar. Nästa ansvar i 

Carrols definition är det rättsliga ansvaret vilket innebär att ett företag opererar och 

sköter sina ekonomiska uppdrag inom rådande lagar och bestämmelser. Det tredje 

ansvarsområdet är det etiska och innebär att företag har ansvar att gynna det samhälle 

man är verksam i utöver det som finns lagstadgat. Det fjärde och sista ansvarsområdet 

är det diskretionära eller frivilliga ansvaret. Detta är enligt Carrol (1999) inte ett ansvar i 

dess bemärkelse utan mer ett frivilligt arbete som ska ske på företagets initiativ. Carrol 

(1999) menar dock att samhället förväntar sig att företag tar socialt ansvar och därför 

finns denna med som en del hans CSR definition. 
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Källa: Carroll A.B. 1991 ‘Pyramid of CSR’ – Business Horizons Jul-Aug nummer 42, 

1991 fig.3 

  

Då intresset runt CSR växte under 1970 och 1980-talet så började också FN att 

engagera sig i detta, vilket ledde till att man 1987 presenterade rapporten Our common 

future (FN, 1987) Arbetet med denna rapport leddes av Gro Harlem Brundtland och 

kallas därför också för Brundtlandrapporten. I rapporten tar man upp fyra 

huvudområden som företag och samhället behöver fokusera på för att nå “En hållbar 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN, 1987, s.3) Dessa fyra områden är: 

1, Föreslå miljömässiga strategier för att nå en hållbar utveckling från år 2000 och 

framåt. 

2, Föreslå vägar för hur omtanken om miljön kan leda till bättre samarbete mellan U 

och I-länder samt mellan länder med olika sociala utvecklingsnivåer, detta för att 

gemensamt förbättra hur vi utnyttjar mänskliga och naturens resurser. 

3, Sätta upp riktlinjer för hur det internationella samhället mer effektivt bör arbeta med 

miljöfrågor. 

4, Definiera och sätta upp långsiktiga mål för att skydda och förbättra den miljön vi 

lever i. 
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Under 1990-talet hände inte mycket med själva definieringen av CSR men en 

undersökning som genomfördes 1994 av Carrol visade på att CSR började få en 

viktigare roll hos företagen (Carrol, 1999). Undersökningen som gjordes på forskare 

inom företagsledning och genomgående svarade de 50 tilltalade forskarna att forskning 

och arbete inom CSR hörde till de viktigaste forskningsområdena inom 

företagsledningsområdet (Carrol, 1999). 

  

2.2 GRI 

År 1997 grundades Global Reporting Initiative (GRI) vilket är en fristående 

organisation som hjälper företag och organisationer med guider och riktlinjer för sin 

CSR-rapportering ("Global Reporting Initiative", 2016) GRI grundades genom att flera 

organisationer däribland FN ville ha ett gemensamt rapporteringsverktyg för företags 

hållbarhetsredovisning och dessa togs senare fram av Robert Massie och Allen White 

och lanserades år 2000 ("Global Reporting Initiative", 2016). GRI växte kraftigt och när 

man anordnade sin första globala konferens år 2006 deltog 1150 deltagare från 65 

länder. 2006 var också året då man lanserade den tredje generationen av sina riktlinjer 

och dessa togs fram gemensamt av över 3000 forskare, företagsledare och 

hållbarhetsexperter ("Global Reporting Initiative", 2016). Idag använder över 7500 

företag, inklusive 83 procent av de 250 största världen över GRI´s rapporteringsverktyg 

i sin CSR-rapportering vilket lett till att det är mycket enklare att jämföra olika företags 

CSR arbete ("Global Reporting Initiative", 2016). 

  

2.3 Asset4 

Asset4 är företaget Thomson och Reuters mått på ett företags CSR-arbete (Thomson 

och Reuter, 2013). Grundtanken med Asset4 är det ska vara ett objektivt och jämförbart 

mått mellan olika företags CSR arbete som är riktat både till investerare men också till 

allmänheten som har ett intresse i CSR (Thomson och Reuter 2013). De börjar med att 

samla in information från företagen på 250 Key performance indicators (KPI) som är 

generella för alla företag och därefter data från 750 mer företagsspecifika indikatorer. 

Därefter jobbar ca 120 anställda med att sammanfatta dessa data till ett hållbarhetsbetyg 

som ligger på en skala mellan 0-100. Man är noggrann med att det ska vara objektivt så 

företag som exempelvis tillverkar en vara som allmänheten kanske uppfattar som 
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negativ (exempelvis vapen eller kemikalier) får inte ett sämre betyg enbart på grund av 

detta. 

De 250 KPI är indelade i tre huvudpelare vilka är miljöpelare, sociala pelaren samt 

bolagsstyrningspelaren 

1. Miljö pelaren: Undersöker faktorer inkluderande resursanvändning och 

resursminskning, utsläpp och utsläppsminskningar, miljöarbete, miljöinitiativ och 

produkt eller processinnovation. 

2. Den sociala pelaren: Undersöker faktorer som inkluderar anställningskvalitet, hälsa 

och säkerhetsfrågor, utbildning, mångfald, mänskliga rättigheter, samhällsengagemang 

och produktansvar. 

3. Bolagsstyrningspelaren. Undersöker faktorer inklusive styrelsens uppbyggnad, 

ersättningspolicy, finansiell och operativ insyn, aktieägarnas rättigheter samt vision och 

strategi. 

  

Asset 4 betyg finns idag för ca 4600 företag världen över med högst andel i USA och 

Europa med ca 1600 respektive 1100 företag. 

  

2.4 CSR i USA 

Trots att CSR-rapportering är frivilligt i USA, blir de amerikanska företagen mer och 

mer benägna att avslöja resultatet av deras sociala och miljömässiga arbete (Bashtovaya, 

2014). En studie av Holder-Webb et al. (2009) visar att 80 procent av de börsnoterade 

amerikanska företagen som deltog i undersökningen publicerar material om deras 

hållbarhetsarbete. Bashtovaya (2014) menar att det finns en ökande angelägenhet bland 

de amerikanska företagen att leverera rätt upplysningar om deras hållbarhetsarbete till 

både nuvarande och potentiella aktieägare. Att CSR-rapportering är en trend som ökar 

hävdar även Cecil (2008) som i sin studie kom fram till att det finns en tillväxttrend 

bland de amerikanska företagen som upprättar en fristående hållbarhetsrapport, dock är 

det väldigt få av dessa rapporter som faktiskt granskas. 

  

Triple pundit (2011) skriver att de amerikanska företagen har haft lyxen att definiera 

och tolka sin syn på ansvarsfullt företagande inom ramen för det egna företaget. Vilket 

har lett till att de kunnat främja sina aktiviteter med större frihet än sina internationella 

motsvarigheter. I fallstudien förklaras att även om intressenterna förväntar sig att 
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företagen kommer att använda sig av mer hållbara affärsmetoder som gynnar människor 

och samhället samtidigt som de ökar vinsterna, så är sanningen fortfarande att företagen 

faktiskt inte är skyldiga till detta. 

  

Eftersom det inte finns någon lag som reglerar CSR i USA, kan man fundera över vad 

som är motivet och drivkraften för företagen att satsa på hållbarhetsarbete. Sheldon och 

Park (2011) menar att den mest inflytelserika orsaken är att det ingår i företagets 

affärsidé och vision, och att det anses vara det rätta eller etiska sättet att agera på. En 

studie av Orpen (1987) som handlar om amerikanska chefers inställning mot CSR visar 

på att cheferna tenderar att hålla med om att en långsiktig framgång för ett företag 

handlar till stor del om dess förståelse av att vara en del av den sociala miljö som kräver 

att de agerar på ett ansvarsfullt sätt. Även Cecil (2008) diskuterar orsaker bakom 

hållbarhetens framväxt, och hittar i tidigare forskning av Dawkins och Ngunjiri (2008) 

tre huvudsakliga teorier, den första handlar om hur man vill uppfattas av viktiga 

intressenter, den andra menar på att man vill förmedla organisationens värderingar till 

allmänheten, och den tredje och utgår från att företaget vill fastställa att dess verksamhet 

är i linje med sociala normer. 

  

En undersökning av hållbarhetsredovisningar som gjordes av KPMG (2015) visar att 

amerikanska företag främst fokuserar på hur CSR kommuniceras än själva 

hållbarhetsarbetet, medan företag i Europa ofta lyckas bättre med att balansera 

kommunikationen av CSR med hållbarhetsarbetet. Även Matten och Moon (2008) 

menar att de amerikanska företagen varit mer uttalat engagerade i CSR, och att de 

europeiska företagen använt sig av implicita CSR-element, alltså att de varit mindre 

specifika. Tidigare forskning av Chen och Bouvain (2009) och av Maignan och Ralston 

(2002) kom fram till att företag i USA var mer fokuserade på sociala frågor som 

samhälle och personal, medan företag i Europa lägger större vikt vid miljöfrågor. Detta 

styrks även av Einwiller, Ruppel och Schnauber (2016) som i sin rapport kommer fram 

till att amerikanska företaget rapporterar mer om sociala faktorer. De drar denna slutsats 

med hjälp av Fifka (2011), en studie som beskriver att i USA är företagen mer 

engagerade i sånt som hälsa, pension och projekt inom infrastruktur, medan detta ofta 

ses som myndigheters ansvar i europeiska länder som exempelvis Tyskland. 
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2.5 CSR i Europa 

Inom Europa så har EU en ledande roll när det kommer till lagstiftning och utveckling 

av nya policys för CSR-arbete och rapportering (Delbard, 2008). År 2001 presenterade 

EU sitt första Green paper där man börjar titta på ett gemensamt ramverk för CSR-

arbete och rapportering inom EU (EU, 2002). De definierar då CSR som ett begrepp 

som innebär att företagen integrerar socialt och miljömässigt arbete i sin verksamhet 

och i sin samverkan med sina intressenter på frivillig basis och där målsättning var att 

skapa: 

Den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen, 

med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en 

högre social sammanhållning (EU, 2002) EU’s Green paper togs emot väl av företagen 

inom Europa som ansåg att hållbarhetsarbete inte bara är viktigt för miljön och 

samhället men också för att i framtiden kunna behålla sin lönsamhet (Delbard, 2008). 

Även Midtun, Gautesen och Gjölberg (2006) menar att företagen i Europa har visat ett 

större intresse mot CSR-arbete och rapportering under 2000-talet i syfte att göra bättre 

resultat. Tidigare menar Midtun et al. (2006) att man mestadels ägnat sig åt CSR-

rapportering av politiska skäl men att kraven från konsumenter och samhället har gjort 

CSR-arbete mer tvingande för att behålla kunder och lönsamhet. 

  

Fram till 2016 har CSR-rapportering varit frivilligt inom EU (EU, 2016) men man har 

rekommenderat att företag med över 500 anställda lämnar någon form av 

hållbarhetsrapport. Detta anser Delbard (2008) ha varit paradoxalt då man inom EU har 

tydliga regler och lagar som handlar om miljökrav, socialt ansvar m.m. men att 

rapporteringen kring den fortfarande varit frivillig. Delbard (2008) menar att detta gav 

en något suddig bild av vad EU försöker uppnå inom hållbarhetsområdet. Inom EU har 

det dock funnits länder där en mer eller mindre del av CSR-rapporteringen varit 

obligatorisk och dessa länder är: Sverige, Danmark, Finland, Belgien, Holland, 

Frankrike och Tyskland. Hårdast lagstiftning har Frankrike haft där alla företag listade 

på börsen varit tvungna att lämna en CSR-rapport (Delbard 2008). 

  

År 2015 kom EU med nya direktiv där alla medlemsstater innan 2016-06-31 ska ha 

lagstiftat om CSR-rapportering och lagen ska tas i bruk första januari 2017 samt att EU 

kommer innan 2017 att ha tagit fram riktlinjer för hur denna rapportering ska se ut (EU, 

2016). Den obligatoriska CSR-rapporten ska innehålla: 
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- En kort beskrivning av företagets affärsmodell. 

- En beskrivning av den policy som företaget följer i dessa frågor, inbegripet de 

förfaranden för due diligencegranskning som genomförts. 

- De väsentliga risker som rör dessa frågor och som är kopplade till företagets 

verksamhet, inbegripet, när så är relevant och proportionellt, dess affärsförbindelser, 

produkter eller tjänster, och som sannolikt kommer att få negativa konsekvenser på 

dessa områden, och hur företaget hanterar dessa risker. 

- Icke-finansiella centrala resultatindikatorer som är relevanta för den aktuella 

verksamheten (EU, 2016). 

   

2.7 Tidigare forskning inom CSR och marknadsvärde 

 

2.7.1 Tidigare forsknings mått på CSR 

Det finns inte endast ett självklart sätt att mäta CSR, därför skiljer sig 

tillvägagångssätten för att mäta CSR i tidigare forskning. CSR har under åren fått ett 

flertal olika definitioner och kan tolkas på olika sätt, vilket leder till att det även mäts på 

olika sätt. Detta kan man se genom att studera tidigare studier, Moskowitz (1972) utgick 

från sina egna åsikter när han utsåg företag med starkt CSR-arbete. Cochran och Wood 

studerade företags CSR-arbete 1984 och de diskuterade hur forskning inom detta 

område kan förbättras i framtiden och drog slutsatsen att det som främst behövs är 

bättre mått för CSR, trots att de menar att det kanske aldrig kommer finnas ett helt 

objektivt mått. Författarna menar även att framtida forskning bör fokusera på hur CSR 

tolkas och uppfattas. Lorraine, Collison och Power (2004) använde sig av positiv och 

negativ publicitet kring företags CSR-arbete, Murray et al. (2006) studerade brittiska 

företags sociala och miljömässiga arbete med hjälp av databasen CSEAR.  

 

Murray et al. (2006) diskuterar i sin studie hur de olika metoderna för att mäta CSR och 

avsaknad av tillgång till objektiva dataunderlag kan vara en av anledningarna till att det 

finns motstridiga resultat. Under senare år har möjligheten till mer objektiva och 

generella mått av CSR ökat i och med att forskare kunnat använda sig av olika 

databaser, bland annat Datastream som använts i denna studie. Det finns dock 

fortfarande forskare som hittar egna sätt för att mäta CSR, Cho, et al. (2015) har tagit 

fram sex kategorier för hållbarhet, som de utgår ifrån när de poängsätter 25 stycken 
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underlag för hållbarhetsinformation från varje företag, som sedan ger företagen ett 

helhetsbetyg av dess CSR-arbete. Jacobs, Singhal och Subramanian (2010) mäter CSR 

genom att utgå från företagens egna redovisade arbete, samt rapporter från myndigheter 

och utmärkelser och certifieringar inom hållbarhet. Detta har de valt eftersom denna 

information är lättillgänglig för allmänheten och investerare. Studien fokuserar på att 

undersöka huruvida positiva utmärkelser och nya CSR-certifieringar påverkar 

marknadsvärdet.  

   

2.7.2 Tidigare forsknings mått på företagsvärde 

I tidigare forskning inom kopplingen mellan CSR och dess påverkan på företagens 

värde har två huvudsakliga mått använts, det ena är redovisningsvärde och det andra är 

marknadsvärde. Luo och Bhattacharya (2006) anser att studier som använder 

redovisningsvärde har brister på grund av att de använder sig av historisk data, till 

skillnad från marknadsvärdet som både speglar nutid men också vilka förväntningar 

investerare har på företaget. Murray et al. (2006) har i sin studie använt aktieavkastning 

som mått på företagets marknadsvärde och har då i likhet med denna studie valt årlig 

aktieavkastning. Författarna motiverar valet genom att förklara att det är investerarna 

som till stor del påverkar marknadsvärdet på företaget. De menar då att investerare inte 

kan påverka redovisat företagsvärde och därför passar inte redovisningsvärde som mått 

för att mäta hur CSR påverkar marknadsvärdet.  

 

Ett flertal studier använder sig av multipla mått på företagsvärde, bland annat Doidge, 

Karolyi och Stulz (2004), Crisóstomo, de Souza Freire och Cortes de Vasconcellos 

(2011). Exempel på mått som dessa studier använt kan vara redovisat värde, förhållande 

mellan tillgångar och skulder, nettoinkomst och vinstmarginal. Studier som använder 

sig av multipla mått på företagsvärde visar ofta på positiva samband till CSR. Griffen 

och Mahon (1997) menar att dessa studier blir svåra att jämföra och generalisera 

eftersom de saknar ett konsekvent mått på företagsvärde. I vår studie har vi därför valt 

att använda oss av marknadsvärde, mer specifikt årlig aktieavkastning. Detta då vi vill 

undersöka hur investerarna påverkas av företagens CSR-arbete. 
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2.7.3 Samband mellan CSR och marknadsvärde 

Det finns en hel del tidigare forskning som studerat om det finns något samband mellan 

företags hållbarhetsarbete och dess aktiekurs. Redan på 1970-talet studerades dessa 

samband, men med en del motstridiga resultat. Moskowitz (1972) utgick i sin studie 

från 14 företag som han själv ansåg inneha hög hållbarhetsmoral, räknade ut deras 

gemensamma genomsnittliga avkastning från aktiemarknaden och såg då att den 

procentuella ökningen från dessa 14 företag var mycket högre vid jämförande av andra 

företag på marknaden. Moskowitz (1972) kom alltså fram till ett positivt samband i sin 

studie, tre år senare genomfördes en undersökning av Vance som utgick från att 

satsningar på hållbarhet är kostsamt och på så vis en nackdel för företag. I studien 

jämförde Vance (1975) företag från en lista i Business and Society Review där de rankat 

företagen efter deras hållbarhetsarbete, med deras prestation på aktiemarknaden. Vance 

kom då fram till att det fanns en negativ korrelation mellan faktorerna. Med dessa två 

studier som utgångsläge valde Gordon och Rogene (1978) att genomföra en 

undersökning för att testa sambandet mellan dessa. Resultaten från denna studie kunde 

varken visa på ett positivt eller negativt samband. Dessa studier genomfördes under 

1970-talet, sedan dess har hållbarhetsarbete fått allt mer uppmärksamhet, och det har 

framkommit mer objektiva sätt att mäta företagens hållbarhetsarbete. 

  

Von Arx och Ziegler (2008) undersökte hållbarhetsarbetets effekt på aktiekursen genom 

att jämföra företags sociala och miljömässiga aktiviteter inom samma bransch och 

samtidigt ta hänsyn till dess prestation inom hållbarhet. Detta mått jämförde de sedan 

med en genomsnittlig månatlig aktieavkastning mellan år 2003 och 2006. Författarna 

valde att undersöka två regioner, nämligen USA och Europa, de kom fram till att 

hållbarhetsarbetet hade en positiv effekt på aktiekursen i båda regionerna, speciellt i 

USA kunde de se det investerades mer i företag som ägnade sig åt hållbarhetsarbete än 

andra företag som inte gjorde det inom samma bransch. Detta är dock en ganska liten 

studie utförd på ca 450 företag, samt att författarna själva tar upp att måttet på CSR 

kanske inte är helt objektivt då man använder sig av hur en bank väljer att investera i en 

hållbarhetsportfölj. En rapport av Lorraine, Collison och Power (2004) som studerade 

hur aktiemarknaden påverkades av företags negativa hållbarhetspåverkan visade att det 

fanns ett signifikant positivt samband mellan dessa. I denna studie undersöktes 32 

hållbarhetsrelaterade händelser och dess inverkan på aktiepriset under de följande 21 
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dagarna. Författarna tar i sin studie upp hur studien kunnat förbättras och menar att den 

hade blivit mer generaliserbar med ett större dataunderlag. 

  

Det finns ett flertal studier som endast fokuserat på den miljömässiga delen av CSR, 

exempelvis Gupta och Goldar (2004) och Jacobs, Singhal och Subramanian (2010). 

Båda dessa studier resulterar i ett positivt samband, de har dock utfört sina studier på 

lite olika sätt. Gupta och Goldar (2004) fokuserar mer på företagens negativa 

miljöpåverkan och dess påverkan på marknadsvärdet, och de kom fram till att fem till 

tio dagar efter en negativ publicering om företagets CSR-arbete märktes en tydlig 

nedgång på företagets börsvärde. Jacobs, Singhal och Subramanian (2010) har valt att 

inrikta sig på hur förbättrat miljöarbete påverkar marknadsvärdet. I studien kommer 

man fram till att både när företagen själva går ut med information om miljömässiga 

förbättringar samt om en tredje part exempelvis utfärdar en miljöcertifiering leder dessa 

till ett ökat marknadsvärde. Dock ser man i studien att information publicerade av en 

tredje part leder till en större ökning än om företagen själva går ut med informationen. 

 

En studie genomförd i Storbritannien av Murray, Sinclair, Gray och Power (2006) 

visade dock att hållbarhetsarbetet inte hade någon effekt på finansmarknaden. 

Författarna diskuterar i sin slutsats hur de hade kunnat få ett annat resultat och kommer 

fram till att det behövts data från exempelvis kvartal istället för år för att få ett tydligare 

resultat. Man menar också att resultatet varit trovärdigare om alla företag varit skyldiga 

att lämna samma information kring sitt CSR arbete till skillnad från underlaget i deras 

studie vilket grundar sig på frivillig information vilket skiljer sig mycket i mängd och 

kvalitet. Författarna tror att om investerare inser deras inverkan på företagens CSR-

arbete genom att välja att investera i företag som satsar på CSR kommer också 

kopplingen mellan CSR och marknadsvärde blir tydligare. Att det finns motstridiga 

resultat kring sambandet mellan hållbarhetsarbete och aktiemarknaden kan delvis bero 

på avsaknaden av tillgång till data då hållbarhetsarbete kan mätas och tolkas på olika 

sätt (Murray et al. 2006).  
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2.7.4 Intressentteori 

McWilliams och Siegel (2001) diskuterar intressentteorin med utgångspunkt i den 

nytänkande studien av Freeman (1984) där det hävdas att företag har relationer med 

deras intressenter och att dessa både påverkar och påverkas av hur företaget agerar. 

Författarna menar att intressentteorin kommit till att bli det dominerande paradigmet 

inom CSR, och fortsätter att utvecklas. Enquist, Johnson och Skålén (2006) menar i 

likhet med Freeman (1984) att företag har både externa och interna intressenter där de 

externa är mest intressant i denna studie som fokuserar på aktieägarna. Enquist et al. 

(2006) menar i sin studie att aktieägarna har ett tydligt intresse i företagens 

hållbarhetsarbete då det påverkar företagets image och på längre sikt dess lönsamhet. 

2.7.5 Neoklassisk teori 

Den neoklassiska ekonomiteorin menar på att det finns en negativ koppling mellan CSR 

och dels finansiell prestation men även i nästa steg aktiekursen (Waddock & Graves, 

1997); (Preston & O’Bannon, 1997); (Mahoney & Roberts, 2007). Detta då CSR arbete 

leder till ökade icke nödvändiga kostnader för företaget, vilket leder till minskad vinst 

och i nästa steg minskat värde på aktierna. Friedman (1970) tog i sin artikel upp just 

detta där han menade att ett företags enda syfte var att maximera sin vinst och 

aktieägarvärdet. Många företag i USA är också inne på Friedmans linje att företagets 

huvudsakliga syfte är vinstmaximering, dock har man insett värdet på vad allmänheten 

tycker så de amerikanska företagen lägger större fokus på att berätta vad man gör inom 

hållbarhet än att genomföra det (KPMG, 2015). Dock menar Von Arx och Ziegler 

(2008) att den neoklassiska teorin även kan motivera företag till CSR-arbete då man 

genom att uppfylla sina åtaganden gentemot samhället minimerar risken att exempelvis 

bötfällas av staten. Sammanfattningsvis kan den neoklassiska teorin beskrivas med att 

ett företag bör använda alla sina resurser till att maximera vinsten och aktieägarvärdet.  

 

2.7.6 Legitimitetsteorin 

En annan teori som också kopplats samman till företagens CSR-arbete är 

legitimitetsteorin. Enligt Deegan och Unerman (2011)  handlar legitimitetsteorin om att 

företag försöker framstå som att de arbetar och agerar efter samhällets rådande normer, 

dvs. att de uppfattas som legitima av dess intressenter. Med intressenter menar Deegan 

och Unerman (2011) inte bara investerare utan även konsumenter och hela samhället där 
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företagen verkar. Det är enligt författarna viktigt i dagens samhälle att företagen 

framstår som att de tar hänsyn och ansvar inom CSR området. 

 

Kopplingen mellan företagens CSR arbete och legitimitetsteorin är ett område de 

bedrivits en hel del forskning på de senaste 30 åren. Reich (1998) menar att det finns en 

tydlig koppling mellan CSR arbete och legitimitetsteorin då ett företag som inte sköter 

sina åtaganden mot samhället eller sina anställda riskerar att få en försämrad image 

vilket i sin tur kan leda till försämrad försäljning, något som också Lezyinsska(2012) 

hävdar i sin forskning. Studien av Shreekant och Bishwanath (2005) kommer också 

fram till samma koppling i sin forskning då de presenterar ett resultat som visar att 

företag som inte sköter sina miljömässiga åtaganden också straffas genom minskad 

försäljning men också ett minskat marknadsvärde. Sammanfattningsvis så handlar 

legitimitetsteorin om att företag ska ta ansvar för att man sköter sina CSR åtaganden, 

men det är minst lika viktigt ur ett markandsvärdesperspektiv att man också visar detta i 

exempelvis årsredovisningen så att intressenter och då framför allt investerare kan ta del 

av det. 

 

2.8 Hypoteser 

Tidigare studier inom CSR har till stor del fokuserat på hur det påverkar ett företags 

finansiella prestation, de flesta av dessa studier har kommit fram till ett positivt 

samband. Vad gäller forskning som fokuserar på om CSR arbete också påverkar 

marknadsvärdet finns dock inte lika tydliga resultat utan olika studier har kommit fram 

till olika slutsatser vilket gör att vi anser att detta ämne är mer intressant att forska på. 

Som vi tagit upp i vårt teoriavsnitt så finns det studier som visar på att det ej finns något 

samband mellan CSR arbete och marknadsvärdet. Gordon och Rogenes (1978) och 

Murray et al. (2006) är två studier som kommer fram till detta resultat. Murray et al. 

(2006) menar att då CSR rapportering inte är tvingande i stora delar av världen så kan 

inte heller investerare ta del av alla företags CSR arbete vilket gör att det inte har en stor 

inverkan på investerares val av företag. Detta leder fram till vår första hypotes H0. 

  

H0: Det finns inget samband mellan företagets hållbarhetsbetyg och dess aktievärde 
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I legitimitetsteorin finns en förklaring till varför CSR arbete också har en positiv 

inverkan på marknadsvärdet, då företag som framstår som att de tar ansvar för sociala 

och miljömässiga frågor också premieras av investerare. Även Leszczynska (2012) tar 

upp i sin forskning att företag som har en bra image kring CSR arbete också belönas 

med bättre resultat och i nästa steg ett ökat marknadsvärde. Forskning av Moskowitz 

(1972) Shreekant och Bishwanath  (2005) Lorraine Collison och Power (2004) Von Arx 

och Ziegler (2008) har påvisat ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och 

aktievärdet. Dessa studier har genomförts på olika geografiska områden, bland annat 

USA, Europa, Storbritannien och Indien. Även forskning av Deegan (2004) visar att 

investerare har ett intresse för CSR-arbete och rapportering. Denna tidigare forskning 

ger stöd till hypotes H1. 

  

H1: Det finns ett positivt samband mellan företagets hållbarhetsbetyg och dess 

aktievärde 

  

Grundtanken till en negativ koppling mellan CSR arbete och marknadsvärde grundar sig 

i den neoklassiska teorin vilket innebär att CSR arbete leder till ökade kostnader för 

företagen. Detta anses av många forskare vara en föråldrad syn på CSR arbete men det 

finns dock studier som visar på ett negativt samband mellan CSR arbete och 

marknadsvärde där två av studierna bara är något år gamla. Studierna av Vance (1975), 

Omar och Zallom (2016) och Cho, Michelon, Patten och Roberts (2015) resulterade alla 

i ett negativt samband mellan hållbarhetsarbetet och aktievärdet. Detta ger då 

bakgrunden till Hypotes 2. 

  

H2: Det finns ett negativt samband mellan företagets hållbarhetsbetyg och dess 

aktievärde 

  

Då Europa har en hårdare lagstiftning kring hållbarhet och hållbarhetsrapportering än 

USA borde det resultera i de företag som håller en hög nivå inom hållbarhet också 

premieras av högre omsättning och i nästa led ett högre marknadsvärde. Midtun, 

Gautesen och Gjölberg (2006) Menar att intresset för CSR har ökat under 2000-talet i 

Europa och att detta intresse har ökat lönsamheten hos de företag som bedriver ett 

omfattande CSR arbete. KPMG (2015) skriver att företag i USA mestadels fokuserar på 

hur deras CSR-arbete marknadsförs än själva hållbarhetsarbetet, medan företag i Europa 
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ofta lyckas bättre med att balansera marknadsföring av CSR med hållbarhetsarbetet. 

Även det nya lagförslag som träder i kraft vid årsskiftet inom EU borde innebära att 

aktievärdet påverkas mer i Europa än USA av CSR. Maignan och Ralston (2002) kom 

fram till företag i Europa lägger större vikt vid miljöarbete än USA och Nakamura 

(2013) menar i sin studie att miljöaspekter inom CSR-arbetet är det som investerare 

lägger fokus vid. Detta tror vi kan innebära att investerare i Europa påverkas mer av 

CSR arbete vilket blir vår tredje hypotes. 

  

H3: Aktievärdet hos företag i Europa påverkas mer av hållbarhetsarbete än företag i 

USA. 
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3. Metod 

I detta kapitel redovisar vi vilken forskningsfilosofi, forskningsansats samt 

forskningsdesign vi använt i vår studie. Därefter redogör vi för de kvalitetskrav som en 

studie bör uppfylla för att avsluta med datainsamlingsmetod, analysmetod och 

metodkritik 

3.1 Forskningsfilosofi 

Denna studie grundar sig på en kvantitativ forskningsstrategi, vilket motiveras genom 

att syftet handlar om att undersöka samband mellan två mätbara variabler. Detta då den 

kvantitativa forskningen i grunden handlar om insamling av numerisk data, att bevisa 

samband och ett deduktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning (Bryman och 

Bell, 2011). De metodval som gjorts till denna studie har resulterat i en positivistisk 

forskningsfilosofi. Då den kvantitativa forskningen har införlivat den 

naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt, framför allt när det gäller 

positivismen (Bryman och Bell, 2011). En viktig del i positivismen är att vi som 

forskare förhåller oss objektiva och värderingsfria, syftet med filosofin beskrivs som att 

generera hypoteser som kan prövas (Bryman och Bell, 2011). Thurén (2007) menar att 

man i positivismen anser att det är bättre med en liten kärna av fast kunskap än mängder 

av löst tyckande och spekulationer. Kunskapen är antingen empirisk och bygger på 

iakttagelser med hjälp av de fem sinnena eller också logisk. Detta stämmer bra överens 

med denna studie, då den grundar sig på att besvara syftet genom prövning av 

hypoteser. Vi som forskare har även som avsikt att hålla oss objektiva genom arbetet, så 

att inte våra egna värderingar och tankar ska påverka undersökningens resultat. 

  

3.2 Forskningsansats 

De två forskningsansatserna som man kan välja att utgå ifrån i arbetet är deduktivt och 

induktivt. Vi har valt den deduktiva ansatsen, vilket enligt Bryman och Bell (2011) även 

är den vanligaste uppfattning om förhållandet mellan teori och praktik. Författarna 

beskriver detta som att forskaren härleder eller deducerar en eller flera hypoteser som 

ska underkastas en empirisk granskning. Vilket vi gjort genom att utgå från grundade 

teorier för sedan formulera hypoteser som antingen bekräftas eller förkastas.   
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3.3 Forskningsdesign 

En forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data. Den styr och 

vägleder hur man dels konkret använder sig av en viss metod, och dels hur man 

analyserar den information som tagits fram (Bryman och Bell, 2011). 

Forskningsdesignen till detta arbete har valts med utgångspunkt i hur syftet bevaras på 

bästa sätt. Med detta i åtanke har arbetet utformats enligt en tvärsnittsdesign då den 

innebär att man samlar in data från mer än ett fall vid en viss tidpunkt i syfte att komma 

fram till en samling kvantifierbara data med anknytning till två eller fler variabler, som 

sedan undersöks för att hitta olika sambandsmönster (Bryman och Bell, 2011). 

  

3.4 Kvalitetskrav 

Reliabilitet beskrivs av Bryman och Bell (2011) som hur tillförlitligt att arbete är, om en 

undersökning skulle ge samma resultat om den genomfördes igen, och alltså inte haft en 

påverkan av slumpmässiga eller tillfälliga villkor. Författarna förklarar att begreppet 

reliabilitet ofta är av stor vikt vid kvantitativ forskning eftersom forskaren då är 

intresserad av huruvida ett mått är pålitligt. Denna studie skulle förmodligen få liknande 

resultat om den genomfördes igen, då den grundar sig på mått som Asset4 och 

marknadsvärde vilket hämtats från Datastream. 

  

Replikerbarhet är ett annat kvalitetskrav inom företagsekonomisk forskning, som 

framförallt används vid kvantitativa studier. Detta begrepp handlar enligt Bryman och 

Bell (2011) om i vilken utsträckning resultaten från en undersökning kan upprepas. För 

att uppnå en hög replikerbarhet krävs det att man som forskare ger en noggrann 

beskrivning av tillvägagångssättet. Detta gör vi genom att grundligt förklara hur vi tagit 

fram de mått som använts via Datastream, och hur de sedan har analyserats för att hitta 

ett samband. 

  

Det tredje kriteriet som valts för att mäta arbetets kvalitet är validitet. Det handlar enligt 

Bryman och Bell (2011) om att de slutsatser som producerats i en undersökning hänger 

ihop eller inte. Författarna beskriver det som att ett mått på huruvida indikatorer som i 

syftet uttalas mäta ett visst begrepp, verkligen mäter just det begreppet. I denna studie 

används asset4 som mått på företags CSR-arbete, då detta är ett mått framtagit av 

Thomson och Reuter genom noggrant avvägande av en mängd olika hållbarhetsfaktorer, 
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kan det anses ha hög validitet. Det andra begreppet som mäts i studien är företags värde 

på börsen vilket i denna studie representeras av marknadsvärde, som också hämtas från 

Datastream. Dessa kan antas ha en hög begreppsvaliditet, då de enligt Bryman och Bell 

(2011) speglar begreppens korrekta betydelse. 

  

I kvantitativ forskning är det vanligt att forskarna är intresserade av i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till andra grupper och situationer (Bryman och 

Bell, 2011). Detta för att kunna hävda att de resultat man kommit fram till, även kan 

anses giltiga i ett större sammanhang. Vi anser på grund av det stora urvalet och de 

objektiva variablerna att studiens resultat kan anses vara generaliserbart i en stor 

utsträckning. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har vi valt att använda oss av kvantitativ sekundärdata. Orsaken till detta 

val är bland annat att vi ansåg det rimligt med denna metod att hinna besvara syftet 

inom arbetets tidsram. Bryman och Bell (2011) beskriver fördelarna med att använda 

sig av sekundärdata, en av dem är tid, att man som forskare får möjlighet att få tillgång 

till data med bra kvalitet som inte kräver särskilt lång tid att samla in. Vi har i detta 

arbete haft tillgång till databasen Datastream, vilket har underlättat vår 

datainsamlingsprocess. Genom Datastream har vi haft möjlighet att undersöka statistik 

och ekonomisk information om företag över hela världen. Därför har vi kunnat ta fram 

data från 1056 företag i Europa och 1272 företag i USA, att ta fram data i denna 

omfattning hade inte varit möjligt utan Datastream, då det hade tagit för lång tid att 

samla in på egen hand. 

  

Det är från Datastream vi fått vår mätvariabel för hållbarhet, Asset4 men också 

variabeln marknadsvärde. Tidigare forskning inom detta område har använt sig av olika 

metoder för att mäta hållbarhet där bland annat tidningsartiklar har studerats och olika 

listor hos tidskrifter. Den variabel vi valt anser vi ökar objektiviteten då den framställs 

av oberoende analytiker samt att den innehåller betydligt fler variabler inom hållbarhet 

än något av de tidigare arbeten vi har tagit del av har använt sig av.  
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3.6 Urval och Bortfall 

Urvalet består av 1272 företag från USA och 1056 företag från Europa mellan åren 

2014 och 2015. Dock fanns det ej data tillgängliga för alla företag för båda åren vilket 

lett till att en del företag föll bort. 

 3.7 Analysmetoder 

Kvantitativ data i obehandlad form, är svår att tyda och förstå för de flesta människor. 

Därför behöver den bearbetas och analyseras för att omvandlas till användbar 

information. Rätt analysteknik hjälper till att presentera, beskriva och utforska 

förhållanden och samband som finns i den insamlade datan (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012). För att besvara hur en variabel relaterar till en annan variabel, brukar 

man testa hur sannolikt ett samband förekommer slumpmässigt, om det inte fanns någon 

skillnad i populationen som urvalet togs från. Denna process kallas signifikans- eller 

hypotestestning. För att testa våra hypoteser har vi valt att göra en korrelationsanalys 

samt en regressionsanalys. Regressionsanalysen beskrivs av Saunders et al. (2012) som 

en analys som används när man beräknar en regressionsekvation med två eller flera 

oberoende variabler. Beräkningarna och tolkningarna vid linjär regressionsanalys är 

komplicerade, därför använde vi oss av ett statistiskt dataprogram, SPSS.  

  

För att mäta korrelationen använder vi oss av Pearssons korrelationstest vilket ger ett 

värde mellan (-1)-(1) (Damström, 2011). Detta värde berättar om det finns negativ, 

positiv eller ingen korrelation mellan de variabler vi undersöker. 

  

I vår studie har vi valt en signifikansnivå på 0,05 vilket vi testar med ett F-test vilket ger 

ett mått på om regressionsmodellen fångar något utöver slumpmässig variation och 

innebär då ett mått på om resultatet är tillräckligt bra (Damström, 2011). För detta krävs 

det att F-testet ger ett resultat som är ett värde lägre än 0,05. 

  

Ett annat mått vi testar är R2-värdet som berättar hur stor del av förändringen i den ena 

variabeln som går att härleda till den andra. Ett högre värde innebär en starkare 

koppling. 
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3.8 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet är ett vanligt problemen som kan uppstå när man utför och tolkar en 

regressionsanalys. Heteroskedasticitet innebär i korthet att variansen hos feltermerna 

inte är konstant, vilket betyder att när värdet på oberoende variabel ökar, så minskar 

eller/ökar den oförklarade variationen i beroende variabel. Är spridningen jämn råder 

motsatsen homoskedasticitet (Spssakuten, 2013). Detta kan kontrolleras med hjälp av 

ett spridningsdiagram, där det syns om observationerna har en ojämn spridning. Brooks 

(2008) förklarar att heteroskedasticitet kan leda till icke korrekta standardfel, vilket i sin 

tur har en inverkan på slutsatserna av analysen. 

3.9 Multikollinearitet 

Multikollinearitet är när två eller flera av de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen är starkt korrelerade med varandra. Detta blir ett problem eftersom 

man då inte kan hålla isär effekterna av de två variablerna på en beroende variabeln 

(Spssakuten, 2010). Djurfeldt och Barmark (2009) menar att multikollinearitet kan 

påverka förklaringskraften som ofta mäts med värdet R
2
, vilket gör det svårare att avläsa 

den oberoende variabelns bidrag till den beroende variabelns varians. Det enklaste sättet 

att undersöka om regressionsmodellen lider av multikollinearitetsproblem är helt enkelt 

att undersöka korrelationerna mellan de oberoende variablerna (Spssakuten, 2010). På 

detta sätt har vi kontrollerat för multikollinearitet i vår undersökning. 

  

3.10 Metodkritik 

Den kvantitativa forskningen har fått en del kritik och då främst från de forskare som 

förespråkar en kvalitativ forskningsmetod (Bryman och Bell, 2011). De hävdar att den 

kvantitativa forskningen enbart undersöker mätbara data utan att säkert veta om den 

stämmer överens med verkligheten (Bryman och Bell, 2011). För att vår studie ska 

verka trovärdig har vi valt allmänt accepterade mått på hållbarhet och börsvärde samt att 

vi tydligt redogjort för de variabler vi valt. 

  

Den data vi har samlat in är ren sekundärdata och består av aktievärde samt ett 

hållbarhetsbetyg som ges på en skala mellan 1-100, på grund av detta försvinner risken 

att värdena påverkas av våra egna tolkningar.  Saunders et al (2012) menar också att den 

sekundärdata som finns tillgängligt från olika databaser är av högre kvalitet än den data 

https://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/
https://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/
https://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/
https://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/
https://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/
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en enskild forskare kan samla in vilket också höjer trovärdigheten på studien. Det kan 

dock finnas källor av sämre kvalitet så det är noga att man grundligt utvärderar de källor 

och databaser man väljer (Saunders et al, 2012). När man arbetar med sekundärdata är 

det också viktigt att datan är aktuell i och med att man samlar in den från olika 

databaser (Damström, 2011). Detta problem anser vi att vi löst genom att använda 

Thomson och Reuters Datastream vilket kontinuerligt uppdateras så datan alltid är 

aktuell. 

  

En annan viktig aspekt inom den kvantitativa forskningen som har fått utstå en del kritik 

är vikten av att bygga argument kring sina resultat (Olsen och Morgan, 2005). Olsen 

och Morgan (2005) menar att det är lätt att få fram resultat i form av siffror och tabeller 

så det är viktigt för forskaren att vara tydlig i sin tolkning och förklaring. I vår studie 

beskriver vi tydligt vad siffrorna och innebär och ger även en förklaring under 

tabellerna så de blir lättare att tolka. 
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4. Resultat och analys 

Resultatkapitlet inleds med beskrivande statistik för de dataurval vi grundar vår studie 

på. Efter detta presenteras vårt resultat i form av korrelation och regressionsanalyser. 

Dessa diskuteras senare i diskussionsdelen och kapitlet avslutas med slutsats, bidrag 

samt förslag på vidare forskning 

  

4.1 Beskrivande statistik 

I denna del presenterar vi den statistik vi använt oss av för att testa våra hypoteser och 

få fram ett resultat. Vi har som tidigare skrivits hämtat vår information från Thomson 

och Reuters Datastream och de variabler vi använder oss av är Asset4 och 

marknadsvärde. Vårt underlag består av data från 1272 amerikanska företag och 1056 

europeiska företag under en tvåårsperiod. På grund av mängden företag har vi inte valt 

att sortera företagen efter någon storleksordning eller liknande utan kommer testa våra 

hypoteser på alla gemensamt. Nedan presenterar vi en sammanfattning av de företag vi 

valt. Asset4 är det betyg som företagen fått av Thomson och Reuter och marknadsvärde 

är det totala värdet av alla aktier multiplicerat med aktiekursen vid årets slut. 

  

Tabell 1         

Beskrivande Statistik       

Segment N Högsta 

Asset4 

Lägsta 

Asset4 

Medelvärde Högsta 

MV 

Lägsta 

MV 

Medelvärde 

Europa 1056 97,95 2,96 66,3 304896 0,25 18477 

USA 1272 98,23 2,51 52,3 619084 6,5 13019 

Segementen är uppdelade på Europa och USA, N visar antalet bolag i respektive segment. 

Högsta resp lägsta Asset4 värde är hämtade direkt från Datastream. MV innebär 

marknadsvärde och är det totala marknadsvärdet för företagen på den börs de handlas. 

  

Som statistiken ovan visar har vi ett väldigt brett underlag för vår studie då de omfattar 

både stora och små företag samt företag som fått både höga och låga Asset4 poäng. 

Detta anser vi ge en trovärdighet till studien då vi inte valt ut ett specifikt segment att 

testa våra hypoteser på. Det kan vi se direkt här i statistiken är att Europa har ett högre 

medelvärde på Asset4 poängen med 66,3 mot 52,3, något som vi tror går att koppla till 
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den hårdare hållbarhetslagstiftningen som finns i Europa kontra USA (Sheldon och 

Park, 2011). 

Statistiken visar på liknande högsta respektive lägsta värden för Asset4 medan Europa 

har ett högre snittvärde. 

Företagens marknadsvärde anges i dollar för de amerikanska företagen och i euro för de 

europeiska företagen. Här går det att utläsa att de europeiska företagen i snitt är högre 

värderade än de amerikanska. Att marknadsvärdet anges i olika valutor spelar ingen roll 

för vår undersökning då vi valt att undersöka procentuell förändring mellan åren. 

  

4.2 Korrelationsanalys 

Det första statistiska testet i denna studie är en korrelationsanalys för att se om det finns 

en korrelation mellan variablerna. De variabler som använts är den procentuella 

ökningen av Asset4-poäng respektive aktievärde på en årlig basis. Korrelationen anges 

med ett värde mellan -1 och +1, där ett värde nära 0 visar att det inte finns något 

samband. Ett negativt värde innebär ett negativt samband, medan ett positivt värde 

innebär ett positivt samband, desto närmare -1 respektive +1 ett värde ligger, desto 

starkare samband finns mellan variablerna. Vi har valt två kontrollvariabler i våra 

korrelationsanalyser vilka är Asset, dvs företagens totala tillgångar samt EBITDA vilket 

är företagens vinst före räntor, skatt, avdrag och amorteringar. 

  

Tabell 2         

Pearsons korrelationsmatris för USA     

Variabel Asset4 MV Asset EBITDA 

Asset4 1       

MV 0,029** 1     

Asset 0,005 0,205** 1   

EBITDA -0,016 0,105* 0,205* 1 

*p<.01 **p<.05 ”variabel” visar mått för respektive beroende och oberoende variabel, 

samt för två kontrollvariabler. Asset4 visar korrelation mellan Asset4 och övriga variabler. 

MV (marknadsvärde) visar korrelationen mellan MV och övriga variabler. Asset(företagets 

totala tillgångar) visar korrelationen mellan Asset och övriga variabler. EBITDA(Vinst 

före räntor, skatt, avdrag och amortering) visar korrelation mellan EBITDA och övriga 

variabler. 
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Tabell 3         

Pearsons korrelationsmatris Europa     

Variabel Asset4 MV Asset EBITDA 

Asset4 1       

MV 0,015** 1     

Asset 0,019 0,001** 1   

EBITDA -0,019 0,023* 0,021 1 

*p<.01 **p<.05 ”variabel” visar mått för respektive beroende och oberoende variabel, 

samt för två kontrollvariabler. Asset4 visar korrelation mellan Asset4 och övriga variabler. 

MV (marknadsvärde) visar korrelationen mellan MV och övriga variabler. 

Asset(företagets totala tillgångar) visar korrelationen mellan Asset och övriga variabler. 

EBITDA(Vinst före räntor, skatt, avdrag och amortering) visar korrelation mellan 

EBITDA och övriga variabler. 

  

  

  

  

Tabell 4         

Pearsons korrelationsmatris USA och Europa     

Variabel Asset4 MV Asset EBITDA 

Asset4 1       

MV 0,019** 1     

Asset 0,015 0,089** 1   

EBITDA -0,018 0,065* 0,153 1 

*p<.01 **p<.05 ”variabel” visar mått för respektive beroende och oberoende variabel, 

samt för två kontrollvariabler. Asset4 visar korrelation mellan Asset4 och övriga 

variabler. MV (marknadsvärde) visar korrelationen mellan MV och övriga variabler. 

Asset(företagets totala tillgångar) visar korrelationen mellan Asset och övriga variabler. 

EBITDA(Vinst före räntor, skatt, avdrag och amortering) visar korrelation mellan 

EBITDA och övriga variabler. 

  

  

I de korrelationstesterna vi genomfört får vi fram ett resultat som tyder på en väldigt 

svag eller ingen korrelation mellan hållbarhetsbetyg och aktievärde. Värdet för Europa 

är 0,015, för USA 0,029 och gemensamt 0,019. En viss skillnad finns mellan Europa 
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och USA men den är väldigt liten och inget av resultaten tyder egentligen på något 

samband. Signifikansnivån visar på att korrelationen mellan Asset4 och MV är 

signifikant vilket är det viktigaste värdet för vår studie. Den visar också att 

korrelationen mellan kontrollvariablerna Asset och EBITDA och MV är signifikant. 

  

4.3 Heteroskedasticitet och normalfördelade residualer 

Ett av problemen som kan uppstå vid regressionsanalys är multikollinearitet, vilket vi 

redogjorde för i metoddelen. Detta har vi kontrollerat genom att undersöka hur de 

oberoende variablerna korrelerar med varandra. Där fann vi att det starkaste sambandet 

var på 0,2, vilket var mellan våra kontrollvariabler, Asset och EBITDA. 

  

Vi har testat för outliers genom att genomföra regressionsanalysen både med och utan 

de företag som ligger mer än tre standardavvikelser från medelvärdet. Resultatet skiljde 

sig ingenting så därför valde vi att inkludera dessa i undersökningen. 

  

4.4 Regressionsanalys 

Nästa steg i hypotesprövningen är att genomföra regressionsanalyser på samma 

variabler som vi genomförde korrelationsanalyserna på. I en regressionsanalys väljer 

man ut en variabel och undersöker om den är beroende av en annan variabel, dvs att om 

den ena ökar med en viss summa så ökar också den andra. (Saunders et al. 2012) Vi har 

valt att i likhet med korrelationsanalyserna genomföra tre tester, ett på Europa, ett på 

USA och ett gemensamt. Även här använder vi två kontrollvariabler: Asset, dvs. 

företagens totala tillgångar och EBITDA som är företagens vinst före räntor, skatt, 

avdrag och amorteringar. 
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Tabell 5   

Regressionsanalys Asset4 och marknadsvärde(MV) USA 

Variabler   

Beroende Marknadsvärde 

    

Oberoende   

  Asset4 0,052 (0,024)* 

    

Kontrollvariabler   

  Asset 0,217 (0,024) 

  EBITDA 0,000 (0,027) 

    

R
2
 0,067 

Adj R
2
 0,066 

Sig. 0,000 

N 2017 

*p<0,05  Koefficient (standardfel) Variabler visar oberoende variabler och 

kontrollvariabler. Tabellen visar regressionen för marknadsvärde som beroende 

variabel och Asset4 som oberoende variabel 
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Tabell 6 

Regressionsanalys Asset4 och marknadsvärde(MV) Europa 

Variabler   

Beroende Marknadsvärde 

    

Oberoende   

     Asset4 0,034 (0,026)* 

    

Kontrollvariabler   

     Asset 0,272 (0,015) 

     EBITDA 0,002 (0,001) 

    

R
2
 0,058 

Adj R
2
 0,056 

Sig. 0,109 

N 1816 

*p<0,05  Koefficient (standardfel) Variabler visar oberoende variabler och 

kontrollvariabler. Tabellen visar regressionen för marknadsvärde som beroende 

variabel och Asset4 som oberoende variabel 
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Tabell 7   

Regressionsanalys Asset4 och marknadsvärde(MV) USA och Europa 

Variabler   

Beroende Marknadsvärde 

    

Oberoende   

  Asset4 0,038 (0,018)* 

    

Kontrollvariabler   

  Asset 0,261 (0,012) 

  EBITDA 0,001 (0,000) 

    

R
2
 0,063 

Adj R
2
 0,061 

Sig. 0,017 

N 3833 

*p<0,05  Koefficient (standardfel) Variabler visar oberoende variabler och 

kontrollvariabler. Tabellen visar regressionen för marknadsvärde som beroende variabel 

och Asset4 som oberoende variabel 

  

I tabell 5 kan vi se att det inte finns något nämnvärt samband mellan Asset4 och MV i 

USA, och detta styrks med ett signifikansvärde på 0,0. Det resultat vi får fram visar ett 

R
2 

värde på 0,068 vilket innebär att 6,8 procent av skillnaden i MV beror på 

förändringen av de olika variablerna. Dock kan man utläsa av regressionen att Asset4 

inte påverkar MV nämnvärt då det ger ett svagt resultat 

I tabell 5 går det också att läsa att kontrollvariabeln Asset dvs. företagets totala 

tillgångar påverkar MV starkare än vad Asset4 gör. 

  

I tabell 6 vilket är regressionsanalysen för Europa får vi ett signifikansvärde på 0,109 

vilket inte är ett starkt resultat. R
2 
värdet för Europa är 0,058 vilket innebär att 5,8 
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procent av förändringen i MV kan härledas till förändringen i de övriga variablerna. 

Tabell 6 visar dock att Asset påverkar MV starkare än Asset4 också i Europa. 

  

I tabell 7 som är både USA och Europa får vi en signifikans på 0,017 vilket tyder på ett 

signifikant resultat. R
2 

värdet i denna tabell är 0,063 vilket i likhet med Europa visar att 

6,3 procent av förändringen av MV går att härleda till förändringen i variablerna. I 

tabell 7 kan man också se att kontrollvariabeln Asset påverkar MV mer än Asset4 vilket 

är logiskt då det stämmer väl överens med siffrorna för USA och Europa. 

  

4.5 Resultatdiskussion 

Då tidigare forskning i detta ämne visat på tvetydiga resultat, där vissa studier funnit ett 

positivt samband mellan CSR och aktievärde (Moskowitz, 1972) (Shreekant och 

Bishwanath, 2005) (Lorraine Collison & Power, 2004) (Von Arx & Ziegler, 2008) (Jizi, 

Nehme och Salama, 2016) och andra studier inte funnit några samband (Gordon och 

Rogenes, 1978) (Murray, Sinclair, Gray & Power, 2006) ansåg vi att det var ett 

intressant ämne att studera. Att dessa studier fått olika resultat tror vi kan bero på vilket 

mått av CSR man använt sig av. En av de studier som fann ett positivt samband är 

studien av Lorraine Collison och Power (2004) där de som mått på hållbarhet använt sig 

av artiklar och andra publicerade källor där företagens hållbarhetsarbete omnämns. Att 

de valde företag som ofta omskrevs i media både när det gällde positiva och negativa 

hållbarhetsaspekter kan ha haft en inverkan på investerare. Ett företag som inte sköter 

sina åtaganden inom hållbarhet riskerar dels böter men också att tappa kunder vilket 

resulterar i att investerare drar sig undan medan god publicitet lockar till sig både 

kunder och investerare. Vårt mått på CSR (Asset4) omfattas av många olika faktorer för 

hållbarhet  som sedan sammanställts av experter till ett totalbetyg. Detta är mer 

omfattande än de mått vi har sett att man använt i tidigare studier. 

 

Att undersöka och jämföra Europa och USA fann vi intressant då Europa har hårdare 

lagstiftning kring CSR, samt att EU under 2017 kommer att kräva att alla medlemsstater 

upprättar någon form av lagstiftning gällande hållbarhetsredovisning. EU-

kommissionen har utvecklat guider och riktlinjer för hur ett företag ska sköta sina CSR-

åtaganden men också vad man ska rapportera (EU-kommissionen, 2017). Då EU är en 

organisation med stort inflytande och makt är det viktigt för företag att följa de regler 
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och direktiv som de utfärdar. Delbard (2008) beskriver att EU genom sina lagförslag 

och direktiv syftar till att lägga ännu mer ansvar på företagen genom att tvinga dem till 

att minska deras negativa hållbarhetspåverkan. 

 

I USA ser det annorlunda ut då det i princip saknas reglering av hållbarhetsredovisning 

(Bashtovaya, 2014) vilket borde innebära en svagare koppling. Dock menar Sheldon 

och Park (2011) att CSR anses vara det rätta och etiska sättet att agera på och att det 

ingår i de flesta företags affärsidé och vision. I likhet med Europa visar tidigare studier 

att det finns ett positivt samband mellan CSR- arbetet och lönsamhet, vilket är en stark 

drivkraft för många företag. Trots att det finns skillnader mellan USA och Europa 

menar Von Arx och Ziegler (2008) att de går att jämföra om man kan använda samma 

CSR-indikatorer för båda regionerna för att få ett trovärdigt resultat, vilket vi har kunnat 

göra. 

  

Tidigare studier har inte heller haft ett lika stort dataunderlag som vår studie, de flesta 

har valt ett hundratal företag från ett land. Vår studie baseras på över 2000 företag i 

både USA och Europa vilket betydligt större underlag än de tidigare studierna vi tagit 

del av. Detta leder inte bara till ett mer trovärdigt resultat men det blir också mer 

generaliserbart då enstaka länder kan ha olika stark korrelation mellan CSR och 

marknadsvärde. Studier som enbart har data från ett land kan ej anses applicerbart för 

exempelvis hela EU då det kan skilja sig mycket mellan länder som har en stark CSR 

tradition mot de som har en svagare. Vi anser även att måttet Asset4 tillför en 

trovärdighet till vår studie då betyget sätts av ett oberoende företag och finns tillgängligt 

för många företag världen över. 

  

Resultatet i vår studie visar på att det inte finns någon korrelation mellan CSR och 

marknadsvärde vare sig i USA eller i Europa.  

 

Vårt resultat kommer därför att bekräfta hypotes H0: 

H0: Det finns inget samband mellan företagets hållbarhetsbetyg och dess aktievärde 

Detta då vi inte fann något samband mellan företagens hållbarhetsbetyg och dess värde 

på börsen. Både korrelation och regressionsanalysen visar detta resultat samt att 

resultatet från regressionsanalysen visar att det är signifikant vilket stärker 
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trovärdigheten i analysen och att man ej kunnat få samma resultat med slumpmässiga 

variabler. 

  

Hypoteserna H1 och H2 förkastas: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan företagets hållbarhetsbetyg och dess 

aktievärde 

H2: Det finns ett negativt samband mellan företagets hållbarhetsbetyg och dess 

aktievärde 

Detta faller sig naturligt då hypotesen H0 bekräftades, analysen visade inget signifikant 

resultat för vare sig ett positivt eller negativt samband. Detta betyder att resultaten från 

denna studie varken styrker intressentteorin eller den neoklassiska teorin. 

  

Hypotesen H3 förkastas: 

H3: Aktievärdet hos företag i Europa påverkas mer av hållbarhetsarbete än företag i 

USA. 

 

Vår studie finner inte att korrelationen är starkare mellan CSR och aktievärde i Europa 

än i USA. Dock visar medelvärdet från Asset4 att företagen i Europa tenderar att ha ett 

högre betyg än USA. Europa har ett medelvärde på 66,3 av 100 medan USA har ett 

medelvärde på 52,3 av 100. Detta tror vi beror på den hårdare lagstiftning som EU 

infört dels inom hållbarhetsrapporteringen men också inom företagens hållbarhetsarbete 

och ansvar. 

 

Detta tror vi bland annat kan bero på att investerare lägger större fokus på finansiella 

resultat än hållbarhet samt att det är många andra faktorer som styr priset på aktier 

vilket gör att hållbarhetsaspekten försvinner lite. Dock tror vi lika som Gupta och 

Goldar (2005) att företag som omnämns mycket negativt i media kan straffas på börsen 

då de riskerar böter vilket i sin tur leder till ett försämrat resultat men att dessa 

försvinner lite i mängden i vår undersökning då vi valt en stor mängd företag. 

  

Då priset på en aktie styrs mycket av utbud och efterfrågan kan rykten och spekulationer 

ha ett stort inflytande på aktiepriset. Det innebär att företagens verkliga siffror och 

redovisade resultat kan ha mindre betydelse än starka rykten om exempelvis uppköp 

eller rykten om positiva rapporter. Detta gör då också att företagens hållbarhetspoäng 
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får ännu mindre roll i investerarnas beslut. I dagens samhälle är en stor del av 

investerarna på aktiemarknaden privatpersoner som sparar i aktier och fonder istället för 

bankkonton (1,4 miljoner i Sverige enligt Avanza). Detta tror vi också kan ha en 

inverkan då många av de privatpersoner som investerar i aktier inte är så insatt i CSR 

och hållbarhetsredovisning. Den normala privatspararen tittar nog mer på avkastning 

under de senaste åren samt väljer nog aktier i företag de känner igen mer än att grundligt 

undersöka företagen och deras hållbarhetsarbete. 

  

En annan aspekt att ha i åtanke är den neoklassiska synen vilket menar att företag som 

använder pengar till hållbarhetsarbete är mindre intressanta för investerare då detta är 

pengar som istället kunnat användas till att öka vinsten inom företaget. Detta hävdar 

även Mahoney och Roberts (2007) då de menar att det inte finns något värde i att öka 

kostnaderna för hållbarhetsarbete då detta endast leder till en minskad vinst. 

  

Under de senaste åren så har intresset hos allmänheten och fokusering på hållbarhet hos 

företagen ökat och då framförallt på den miljömässiga aspekten. Dock ser vi en skillnad 

i Asset4 betyg hos de amerikanska respektive europeiska företagen där Europa har ett 

26,7 procent högre snittvärde.  

 

Att det finns lite olika resultat i tidigare forskning kring detta samband är en av 

anledningarna till att vi tyckte att det var ett intressant ämne att studera. Då vi finner det 

mer spännande att undersöka ett samband där det inte finns tydliga svar och resultat i 

tidigare studier. Att det fanns en något större del av forskning med ett positivt resultat 

trots att vår studie inte fann något samband tror vi kan ha att göra med att forskning som 

resulterat i att det inte finns något samband inte blir lika attraktiva för publicering.  

  

 

4.6 Studiens bidrag 

Det teoretiska bidraget från denna studie är att det inte finns något samband mellan 

företagens hållbarhetsarbete och dess marknadsvärde. Tidigare forskning inom 

hållbarhetsarbete har först och främst fokuserats på lönsamhet och de studier som har 

gjorts på marknadsvärde har ofta varit studier med mindre underlag samt att mer 
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subjektivt mått på hållbarhet har använts. Murray et al. (2006) betonar i sin studie hur 

viktigt det är med ett relevant och objektivt sätt att mäta CSR för att kunna göra 

jämförelser. Vår studie med ett stort dataunderlag samt ett objektivt mått på CSR arbete 

bidrar med ett trovärdigt resultat vilket också stärker resultatet från studierna av Gordon 

och Rogenes (1978) samt Murray et.al (2006) vilka kom fram till samma resultat. Något 

som vår studie inte tar hänsyn till är att det kan finnas skillnader mellan länderna inom 

EU. Några länder kanske har en positiv korrelation mellan CSR och marknadsvärde 

medan andra kan ha en negativ. Studier som endast undersöker ett land i Europa kan 

därför få ett resultat som inte är generaliserbart för exempelvis EU. Resultatet i vår 

studie blir dock generaliserbart då vi använder företag från hela EU och de skillnader 

som kan finnas mellan länder blir ej lika påtagliga. Vår studie kommer också fram till 

att det inte finns någon mätbar skillnad mellan EU och USA trots de olika regionernas 

lagstiftning inom CSR. Detta tror vi i likhet med Matten och Moon (2008) beror på att 

företag i USA trots avsaknad av lagstiftning väljer att ta CSR arbetet på allvar då det har 

en positiv inverkan på resultatet. 

 

Det praktiska bidraget från vår studie är att det kanske inte är lika viktigt att 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete till investerare som det är till företagens kunder. 

Tidigare studier har redan konstaterat att det finns ett samband mellan CSR arbete och 

lönsamhet vilket enligt de studierna kan bero på att exempelvis konsumenter oftare 

väljer företag som har ett väl utvecklat CSR arbete och kommunicerar detta (Boman och 

Lindström 2016). Det vi kommit fram till motsätter sig inte tidigare forskning inom 

lönsamhetsområdet men vår studie visar att investerarna inte i lika stor utsträckning har 

företagens CSR arbete i tanken när de väljer vilka företag de ska investera i. 

 

 

  

4.7 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns något samband mellan CSR och 

företagens marknadsvärde. Vi valde ett stort underlag i USA och Europa för att få ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. Vi har i vår studie kommit fram till att det inte finns 

något samband mellan de variablerna vi använt oss av vilket stödjer tidigare forskning 

av Gordon och Rogenes (1978), Murray, Sinclair, Gray och Power (2006) samt Lee, 



 

40 

 

Faff och Rekker (2013) Något som vi fann när vi gjorde vår studie var att Europa har ett 

högre medelvärde på CSR än USA. Detta trodde vi skulle resultera i ett starkare 

samband i Europa än USA men det visade sig att så var det inte. Sammanfattningsvis 

har vi alltså inte funnit några bevis att företagens CSR-arbete påverkar dess 

marknadsvärde vare sig i USA eller Europa. 

  

4.8 Förslag på vidare forskning 

Vi anser att det går att göra fler undersökningar inom detta område då det är intressant 

med tanke på dagens fokus på hållbarhet. En intressant studie att genomföra anser vi 

vara att exempelvis testa de 100 företagen med högst Asset4 betyg mot de 100 

företagen med lägst och se om det skulle ge någon tydligare korrelation med 

marknadsvärdet. 

Vi tycker också det skulle vara intressant att forska inom hållbarhetsområdet efter EU’s 

lag om hållbarhetsredovisning träder i kraft första januari 2017. Detta för att se om det 

har någon påverkan på bland annat marknadsvärdet. 
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