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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår mycket kompetente handledare Ogi Chun, för välvillig och 
användbar feedback under arbetet med uppsatsen. Perioden för studien har varit en mycket 
utvecklande och lärorik tid för oss. Vidare vill vi tacka våra familjer för tålamodet under 
arbetet med utformandet av denna studie. Slutligen vill vi också tacka våra klasskamrater och 
opponenter från finansieringsgruppen för prestigelös och konstruktiv kritik.  
  



 
 

Abstract 
This study uses a quantitative method that aims to investigate the relationship between 
corporate social responsibility (CSR) and firm risk within Swedish public companies. Despite 
previous research at Anglo-Saxon companies with similar results, authors found cause for 
further investigation. Authors identified differences in the Swedish context that could affect 
the earlier found negative relation between CSR and firm risk, thereby legitimizing further 
examination. The research is built on secondary data collected from Nasdaq, Morningstar, 
Orbis and the CSRhub database. Through theory of relevance and current research, it 
develops a hypothesis which states that as CSR increases, firm risk is reduced in accordance 
with previous research. Testing was done with Pearsons bivariate correlation table and a 
multivariate regression analysis, controlling for various firm characteristics. The study found 
no connection between market risk and CSR, but could not determine whether a relationship 
between CSR and total risk exists within the population, only partly rejecting the hypothesis. 
The study raises attention as to how the relation between CSR and risk could be different in a 
context outside the typical Anglo-Saxon population. It could also be used as a base to further 
research on the cause to the lack of relation between CSR and market risk, in this study’s 
particular population.  
 
Key words: CSR, CSR and risk, CAPM Beta, Standard deviation, Market risk, Risk reduction  
  



 
 

Sammanfattning 
Denna kvantitativa studie utforskar sambandet mellan företags sociala ansvar eller Corporate 
Social Responsibility (CSR) och risk i svenska börsbolag, Under perioden 2012 till och med 
2015.  
 
Tidigare forskning inom ämnet har fört en diskussion om huruvida det är värt att engagera sig 
i CSR eller inte med avseende på förbättrad finansiell prestation i vilken riskreduktion är en 
del. Modern forskning har mestadels funnit ett negativt samband mellan CSR och risk. 
Tidigare forskning fokuserar dock nästan uteslutande på anglosaxiska aktiebolag vilka verkar 
under särskilda premisser som i flera avseenden skiljer sig från de svenska bolagens kontext.  
 
Studien söker besvara hur sambandet mellan CSR och risk ser ut i offentliga svenska företag. 
Studien syftar till att undersöka styrka och riktning av ett eventuellt samband mellan CSR och 
total risk samt CSR och Marknadsrisk. Detta för att få insikt i om CSR-intensiva företag i 
Sverige verkligen har riskfördelar, gentemot de som är mindre CSR-intensiva.  
 
För att uppfylla syftet och besvara frågeställningen gjordes två separata analyser, en bivariat 
korrelation och en multivariat regression där ytterligare sex kontrollvariabler behandlades 
som i tidigare forskning också påvisat korrelation med denna studies beroende variabler. 
Empirin analyserades och tolkades utifrån den teoretiska referensramen.  
 
Trots att tidigare forskningsresultat pekar på att det finns ett samband mellan CSR och risk 
hos anglosaxiska populationer, så antydde denna studies resultatet inget samband mellan CSR 
och marknadsrisk för svenska börsbolag under tiden för studien. Undersökningen lyckades 
dock inte svara på om det förelåg något samband mellan CSR och huvudmåttet total risk för 
de svenska börsbolagen. Studien lyfter frågan om CSR och riskpåverkan utanför den 
traditionellt anglosaxiska populationen och uppmärksammar skillnader i sambandet mellan 
CSR och risk i en ny kontext. Resultaten kan också användas som utgångspunkt för vidare 
forskning kring orsakerna till varför den svenska populationen tycks sakna ett samband 
mellan CSR och marknadsrisk. 
 
Nyckelord: CSR, CSR och risk, CAPM Beta, Standardavvikelse, Marknadsrisk, Riskreduktion 
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1.0 Introduktion 
 
I följande kapitel beskrivs bakgrundsinformationen till de begrepp som denna studie ämnar 
att undersöka sambandet mellan. Introduktion och bakgrund följs av en problemdiskussion 
som avslutas med en motivering av forskningsrelevansen för det geografiska området som 
valts för studien. Slutligen presenteras frågeställning, syfte och avgränsningar av problemet. 
 
 
Dem senaste åren har gått mot en trend där företag förväntas ta större ansvar för 
konsekvenserna av sitt handlande (Burchell & Cook 2013). Företag har lyfts fram som de 
förväntade representanterna för modern global kapitalism (ibid.). Kampanjer har fokuserat på 
etiska aspekter av verksamheters aktiviteter, samt den effekt som verksamheten har på sin 
omgivning. I allmänhet har den etiska grund som modern affärsverksamhet strukturerats efter 
varit mycket ifrågasatt (ibid). 
 
Nya perspektiv och ideologier om hur samhällets aktörer skall agera för att nå legitimitet hör 
ihop med förändringar i samhället i stort. Globalisering och klimatförändringar är bara två 
faktorer som bidragit till att skapa nya normer och värderingar som efter en tid blir 
allmängiltiga för majoriteten. Vad som anses vara legitimt påverkas således av det 
sammanhang aktören befinner sig, och det hänger samman med de trender som 
samhällsutvecklingen rör sig mot (Kiyoung et al. 2013). Eftersom företag är beroende av 
aktörerna i den kontext de verkar, är det ofrånkomligt för dem att anpassa sig efter kontexten 
för att överleva. 
 
Att endast prestera högkvalitativa produkter och tjänster är sedan länge ett minne blott. 
Företagen har en förväntan på sig att ta ansvar för betydligt fler intressenter än bara aktieägare 
och kunder (Andriof et al. 2003). Företag hanterar dessa förväntningar och krav på olika sätt, 
men generellt har olika strategier för att förbättra intressentrelationerna ökat, och många 
företag strävar efter att framställa sig som mer öppna och transparenta (Burchell & Cook 
2013). Att arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR), alltså sitt sociala ansvar genom 
aktiviteter som rör många intressenter har blivit ett mycket vanligt sätt att hantera 
intressenters krav och det rådande samhällsklimatet på. 
 
Även om definitionen för CSR varierar i olika studier och sammanhang, refererar det generellt 
till olika sätt på vilka företag kan tjäna människor, samhälle och sin omgivning, som 
dessutom sträcker sig långt utöver företagens legala skyldighet (Hoje & Maretno 2014). 
 
Företags sociala ansvarstagande (CSR) har till följd av sin aktualitet och utbredda användning 
varit ett mycket populärt ämne för akademiska studier under de senaste 30 åren (Hoje & 
Maretno 2014). 
 
Företagets överlevnad ligger högt på prioriteringslistan, inte minst utifrån ledningens 
perspektiv (Donaldson 1984). Ett företags överlevnad beror av en rad faktorer, varav en är 
förmågan att hantera den osäkerhet och risk som finns i verksamheten och omgivningen. Att 
vara garderad mot negativa händelser eller avslöjanden kopplade till företaget och att kunna 
stå sig vid kriser och lågkonjunktur kan ibland vara avgörande för att överlevna. Ett företags 
totala risk, är den risk som finns inneboende i dess verksamhet som ett resultat av antingen 
externa eller interna faktorer och som av olika skäl, kan äventyra företagets lönsamhet (Hoje 

http://h
http://h
http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s10551-013-1830-z/fulltext.html#/h
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Burchell%2c+Jon+&vl(11405053UI0)=creator&vl(16211746UI1)=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a(%22SOH%22)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://h
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& Haejung 2012). Förändringar i efterfrågan på produkter är ett typexempel på en faktor som 
kan orsaka fluktueringar i företagets aktiepris. En hög efterfrågan minskar risken, medan läge 
efterfrågan ökar risken, som investerare sedan måste förhålla sig till (ibid) eftersom att det 
påverkar värdet på ett eventuellt aktieinnehav. 

1.1 Problembakgrund 
Allt fler företag globalt sett engagerar sig i och integrerar CSR i flera områden av sin 
affärsverksamhet samtidigt som diskussionen om dess värde fortsätter att växa (Hoje & 
Maretno 2014). Det råder ingen full konsensus över dess betydelse för finansiell prestation 
och värdet för aktieägare (Hoje & Maretno 2014). Eftersom CSR implementeras i så hög grad, 
bör det rent strategiskt ligga i ledningens intresse att för ägarna kunna hävda att CSR är en 
legitim investering med avseende på mer än bara den etiska aspekten. 
 
Generellt har det funnits tv   parallella diskussioner om företags sociala ansvar. CSR kan ses 
som en agentkostnad då neoklassiska ekonomer argumenterat för att CSR kan generera 
oproportionerligt stora kostnader samtidigt som aktiemarknad och produktmarknaden 
negligeras (Brammer & Millington 2008). Utifrån Intressentteori (Stakeholder theory) lyfts 
samtliga intressenter fram som viktiga för företaget och man menar istället att CSR kan 
användas för att förbättra relationerna och ryktet bland intressenterna, och genom det generera 
finansiella fördelar (Tang et al. 2012). Under senare år har det sett ett skifte i målet för 
företagsstyrning. Länge var vinst-maximering för aktieägarna högst på agendan, men sedan 
tid har målet förändrats mot strävan att istället öka företagsvärdet på lång sikt. Detta eftersom 
det visat sig vara en mer gångbar strategi för aktieägarna (liksom för företaget helhetsmässigt) 
i längden (Jensen 2002). 
 
Minskad risk ligger dels i ledningens egna intresse men kan genom en förnyad syn på 
företagsstyrning också vara intressant ur ett aktieägarperspektiv. Orlitsky och Benjamin 
(2001) menar att sann ekonomisk prestation tar sig uttryck både i hög finansiell avkastning 
och låg finansiell risk. Låg risk främjar långsiktighet och kan ses som ett tecken på en 
finansiellt stabil verksamhet som bättre återhämtar sig från kriser och kan ge säkrare 
avkastning på lång sikt (Godfrey, 2005), vilket är målet.  

1.2 Problemdiskussion 
Som nämnt har både den praktiska användningen liksom det akademiska intresset för 
Corporate Social Responsibility ökat. Detta har resulterat i flera studier rörande CSRs 
påverkan på olika typer av risk (Hoje & Haejung, 2012). Det finns forskare som hävdar att 
“goda handlingar lönar sig”, och syftar p  engagemang i CSR aktiviteter (Godfrey, 2005). 
Bland annat argumenterar man för att filantropi från företags sida kan skapa moralkapital 
(moral capital) eller välvilja bland intressenter. Detta moralkapital kan i sin tur skydda 
aktieägare för att de genom moralkapitalet blir garderade mot händelser eller situationer som 
annars svårt kunnat skada dess immateriella tillgångar (såsom trovärdighet, anseende eller 
varumärke) (ibid). Man menar att CSR kan fungera som en försäkring som gör att företaget 
kan förebygga, och lättare återhämta sig från finansiella eller sociala kriser. Att undvika den 
typen av skador med hjälp av CSR skulle därmed minska företagets risk och bidra till att 
bevara aktieägares förmögenhet (ibid), tack vare ett mer bibehållet marknadsvärde på börsen.  
 
De flesta studier pekar åt samma håll. De visar ett negativt samband mellan CSR och risk. Det 
innebär att när graden av CSR-aktiviteter ökar, minskar risken och vice versa. 
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Balabanis et al. 1998; Godfrey et al. 2009; Hoje och Maretno 2014; Kabongo et al. 2013; 
Kiyoung et al. 2013; Mattingly och Berman 2006; Oikonomou et al. 2012, med flera är alla 
exempel på studier som på olika sätt behandlat CSR och riskfrågan eller CSR och finansiell 
prestation. Dessa studier är bara några av många, men har också mer gemensamt än bara 
forskningsområdet. De har alla empiriskt material hämtat från anglosaxiska företag, 
majoriteten av dem nordamerikanska. Förutom det har de ytterligare en sak gemensamt; 
majoriteten av studierna har dessutom empiriskt material hämtat från en och samma databas, 
MSCI tidigare KLD. Databasen tillhandahåller visserligen data från ett stort antal företag, med 
årlig information som sträcker sig över en förhållandevis lång tidsperiod vilket är i sig är av 
godo men studierna använder sig trots allt ändå av i stort sätt samma empiriska material i sina 
undersökningar. Att få studier har gjort utanför de anglosaxiska systemen kan tyckas 
ofullständigt då dessa finansiella system och bolagsstyrning på flera sätt skiljer sig från hur 
andra system fungerar vilket potentiellt också kan inverka på effekterna av företags CSR-
arbete. 

1.2.1 Sveriges forskningsrelevans 
Efter nogsamma eftersökningar kring sambandet mellan CSR och risk fann författarna nästan 
ingen forskning utanför USA och Storbritannien. Författarna för studien uppmärksammade i 
det inledande skedet av denna studie flertalet skillnader i de förhållanden som det svenska och 
anglosaxiska bolag verkar. Nedan presenteras några som motiverar och ger legitimitet till 
vidare forskning på relationen mellan CSR och risk i den outforskade svenska kontexten. 
 
Finansiellt system och styrningsskillnader: I en studie av Kwok och Tadesse (2006) lyfts 
USA och Storbritannien fram som typiskt marknadsorienterade system, vilket i korthet 
kännetecknas av stora och öppna aktiemarknader med stark legal infrastruktur finansiellt sett. 
Den enskilde aktieägaren har ett gott skydd genom den reglerade marknaden där offentlig 
information om företag är mycket utbredd och tillgänglig (Kwok & Tadesse 2006). Den 
öppna offentliga informationen och rapporteringen bidrar till att sprida kännedom kring CSR-
arbetet vilket är väsentligt för att möjliggöra riskreduktion (Mishra & Modi 2016). Denna 
funktion finns i svenska bolag men inte lika utbrett.  
 
Sverige har med tiden blivit allt mer likt ett marknadssystem men har fortfarande ett arv från 
sin ursprungliga mer bankorienterade historia. Bankorienterade system karaktäriseras av högt 
undvikande av osäkerheter och banken har givetvis en central roll i det finansiella systemet 
(Kwok & Tadesse 2006). Banksystem upplevs som mer ”stängda” för utomst ende, det finns 
ofta starka band och relationer mellan företag och ägare samt kreditgivare. För de mindre 
aktieägarna är den legala infrastrukturen dålig, de har ett sämre skydd och lite inflytande 
(ibid.). Ett sätt som ledningen kan behålla makten och kontrollen över företagsstyrningen på 
är genom att dela upp aktierna och tillskriva dem olika röststyrka. Aktier med högre röststyrka 
är ofta reserverade för aktörer med nära anknytning till bolaget, exempelvis grundare eller 
ledningen (Hillier et al. 2013). Det minskar externa småägares inflytande ytterligare. 
 
Ju närmre en ägares personliga relation till företaget är, desto mindre sannolikt bör det vara att 
denne skulle förändra storleken på sitt aktieinnehav till följd av bra/dålig mer/mindre CSR- 
aktiviteter. En VD eller grundare av ett företag som också innehar aktier, har fler personliga 
incitament för sitt innehav än de traditionella avkastningsmotiv som en mer distanserad eller 
extern ägare har (Silva & Majluf 2008). De mindre aktieägarna kan å andra sidan mycket väl 
sälja och köpa aktier till följd av förändrad CSR-information. Eftersom Svenska företag har 
fler aktier med olika röststyrka än USA och Storbritannien (Hillier et al 2013), kan det göra 

http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s10551-013-1895-8/fulltext.html#/h
http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s10551-013-1895-8/fulltext.html#/h
http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s10551-013-1895-8/fulltext.html#/h
http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s10551-013-1895-8/fulltext.html#/h
http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s10551-013-1895-8/fulltext.html#/h
http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s10551-013-1895-8/fulltext.html#/h
http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s10551-013-1895-8/fulltext.html#/h
http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s10551-013-1895-8/fulltext.html#/h
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det svenska företagen något mindre känsliga för CSR-relaterad information vilket gör att 
företagsrisken påverkas mindre av CSR.  
 
Ägarstrukturer: Ägarstrukturen skiljer sig generellt mycket åt mellan de svenska företagen 
och de anglosaxiska. Svensk företagsstyrning karaktäriseras av koncentrerat ägarskap 
(Jansson & Larsson-Olaison 2015), som har personligt anknytning till företaget. Av de ägare 
som är dominanta i ett genomsnittligt amerikanskt bolag, är 80 procent allmänt ägda (La Porta 
et al. 2000). Motsvarande siffra visade 100 procent i de brittiska bolagen. I Sverige och andra 
sidan är andelen dominanta ägare från allmänheten endast 25 procent, resten ägs på andra sätt, 
till exempel av familjemedlemmar (ibid). Allmänhetens röst väger alltså inte lika tungt i de 
svenska bolagen vilket kan göra det svårare för denna minoritet att ställa krav eller få 
inflytande på till exempel företagens sociala ansvarstagande. Studien visade att Svenska bolag 
istället till 45 procent var dominant ägda av familj. Det stämmer också överens med ovan 
diskussion om Sveriges arv från det gamla bankorienterade systemet, där osäkerhet hanteras 
med nära relationer. Amerikanska bolag hade en liten andel dominanta ägare med 
familjekoppling och i det brittiska fanns inga dominant familjeägda bolag alls (ibid.). 
 
Dominant familjeägda företag är en vanligare företagsstyrningsstrategi utanför de 
Anglosaxiska systemen generellt (Jansson & Larsson-Olaison 2015). Det är inte ovanligt att 
dessa familjer, inte minst i Sverige kontrollerar multipla företag från olika industrier, 
organiserade i så kallade business groups (BGs) (ibid). Det koncentrerade ägarskapet har 
länge diskuterats som ett hot för minoritetsägare som får allt mindre inflytande (ibid). I 
Svenska bolag har alltså familj anknuten till företaget nästan dubbelt så stort innehav som 
allmänheten generellt. Det betyder att det dominant familjeägda aktierna är nästan dubbelt så 
många som de dominant allmänt ägda. Jansson och Larsson-Olaison (2015) diskuterar 
huruvida vissa dominant ägda företag alls är föremål för marknadskontroll. Då inflytandet 
från övrig marknad eller minoritetsägare är svag är det möjligt att dessa företag har en lägre 
känslighet för CSR-relaterad information. Om endast en minoritet av ägarna agerar till följd 
av CSR-information av något slag, skulle CSR inte få samma inflytande på fluktueringar i 
aktiekursen och därmed på risken. 
 
Svenskt importberoende och problem i distributionskedjan: Många företag har sin 
distributionskedja eller led av leverantörer i länder utanför det land där företaget är registrerat. 
Dessa är ofta mycket beroende av de utländska leverantörerna till följd av deras lägre 
råvarupriser och produktionskostnader vilket håller de egna priserna nere. Sverige är ett litet 
land med stor utrikeshandel i jämförelse med USA. År 2014 hade Sverige en import som 
utgjorde 40,8 procent av PNP jämfört med Amerikansk import på 16,5 procent samma år (The 
World Bank Group 2016).  
 
Företag som profilerar sig som goda samhällsmedborgare och inkorporerar CSR aktivt i sin 
verksamhet blir också tvungna att ställa CSR-krav på hela distributionskedjan för att vara 
trovärdiga (Ciliberti et al. 2010). Alla leverantörer i kedjan måste vara koordinerade och möta 
slutkonsumentens CSR-krav (Ciliberti et al. 2010), även om sådana krav inte är praxis i det 
befintliga landet som ibland kan ha ett helt annat etiskt klimat. Ett socialt ansvarstagande 
företag måste ofta övertala eller till och med tvinga partners att implementera CSR i sin 
verksamhet som de sedan inte lyckas leva upp till (ibid.). Den typen av misstag kan bli 
kostsamma (ibid.). När partners/leverantörer till ett CSR-intensivt företag begår oetiska 
handlingar, kan det skada företagets immateriella tillgångar och avsevärt öka företagets risk 
särskilt när de utgett sig för att vara socialt ansvarstagande. Studier visar att social 
”ansvarslöshet” är starkt positivt korrelerat med risk (Oikonomou et al 2012). Risken som 

http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S0959652610003550
http://h
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tillkommer vid eventuell diskrepans mellan företagets “goda image” och dess “smutsiga 
affärer i utlandet” kan exempelvis minska försäljningsvolymerna (Ciliberti et al. 2010), och 
därmed reducera en del av de riskfördelar som CSR annars skulle ge. Porter och Kramer 
(2011) observerar och skriver i sin studie, “the more business has begun to embrace corporate 
responsibility, the more it has been blamed for society’s failures”. Denna observation är starkt 
oroväckande och har inte ägnats mycket akademiskt intresse (Claasen & Roloff 2011). Denna 
kontraproduktiva effekt av CSR kan dyka upp betydligt mer frekvent där internationell handel 
mellan länder med olika etiska klimat är vanligt förekommande, så som i fallet med sveriges 
utrikeshandel.  
 
Samtliga ovannämnda argument diskuteras därför att det potentiellt kan påverka resultatet för 
en studie som mäter CSRs riskpåverkan. På det stora taget finns det givetvis många fler saker 
som skiljer Sverige och anglosaxiska länder åt. Saker som kanske både talar för, och mot en 
ökad riskreduktion till följd av CSR-prestationen. Givetvis väger år av forskning som pekar åt 
ett håll tungt, jämfört med de skillnader som diskuteras här som kan påverka i en annan 
ritning. Men även om det är sannolikt att riskreduktionen av CSR fungerar liknande för 
svenska börsbolag som för anglosaxiska, kan man ändå inte utesluta att sambandet mellan 
CSR och risk kan se annorlunda ut vid en undersökning av svenska bolag. 
 

1.3 Frågeställning 
Hur ser sambandet mellan CSR och risk ut för offentliga svenska företag? 

1.4 Syfte  
Studien syftar till att undersöka styrka och riktning av ett eventuellt samband mellan CSR och 
total risk samt CSR och marknadsrisk. Detta för att få insikt i om CSR-intensiva företag i 
Sverige verkligen har riskfördelar, gentemot de som är mindre CSR-intensiva.  

1.5 Avgränsningar 
Denna studie mäter inte om de misstänkta orsakerna till annan riskpåverkan av CSR har någon 
effekt eller ej. Undersökningen behandlar alltså inte specifikt inverkan av frekvent import, 
koncentrerat ägarskap eller dominant familjeägarskap. Undersökningen betraktas snarare som 
en förstudie till en eventuell vidare utredning av dessa faktorer. Det vill säga om studiens 
resultat skulle avvika från den sambandstrend mellan CSR och risk i majoriteten av tidigare 
forskning. 
 
Studien begränsas till företag som har en känd CSR-ratio och kommer således inte att 
behandla företag i populationen som inte har någon CSR-ratio utifrån den använda databasen. 
Detta kan få en begränsande effekt på hur väl studien lyckas svara på frågeställningen 
eftersom att risken finns att populationen då inte representeras optimalt av urvalet. 
 
Studien kommer bara att behandla företag som har en CSR-ratio mellan 30 och 70 utifrån en 
skala mellan 0 - 100 då inga extremvärden återfanns i databasen. CSR-ratios under 30 och 
över 70 kommer således inte att behandlas. Frågeställningen kommer således bara kunna 
besvaras utifrån intensitet av CSR som motsvarar ratios mellan 30 och 70. 
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2.0 Teoretisk referensram och tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras först de grundläggande principerna för de teorier som används 
som referensram i studien. Efter varje teoripresentation förklaras relevansen för teorin och 
dess koppling till forskningsområdet med hjälp av en litteraturgenomgång. 
 

2.1 Legitimitetsteori 
Legitimitetsteori grundar sig i organisationers strävan efter att anpassa sin verksamhet så att 
den stämmer väl överens med de implicita och explicita förväntningar samhället har på den. 
För att ett företag skall bli accepterat och hävda sin legitimitet måste den uppträda i linje med 
etik, sociala normer och värderingar som är rådande i den omgivning företaget verkar. 
Företaget kan också uppnå legitimitet genom att antingen framgångsrikt förändra människors 
värderingar, eller genom att manipulera den uppfattning som människor har om företaget 
(Claasen & Roloff 2011). Legitimitetsteori kan i detta sammanhang bidra till att förklara och 
motivera varför företagsledningar väljer att publicera externa rapporter om organisationens 
med information utöver den legala skyldigheten (Deegan 2002).  
 
Samhällens förväntningar är föränderliga och helt relativa sin kontext. Därför varierar de både 
geografiskt och över tid, och organisationen måste flexibelt kunna förändra sitt agerande, eller 
bilden av sitt agerande i samtakt med normernas förändringar. Företag som misslyckas med 
att upprätthålla det sociala kontraktet löper naturligtvis en större risk. 
 
 egitimitetsteori har ofta använts som teoretisk grund i studier, för att förklara företagens 
sociala och miljömässiga aspekter. Eftersom det inte finns någon generellt accepterad teori för 
att förklara företags sociala eller omgivningsrelaterade ansvarstagande (Branco & Rodrigues 
2008), har litteratur som behandlar CSR-forskning förlitat sig på legitimitetsteori (till exempel 
Branco & Rodrigues 2008; Claasen & Roloff 2012).  
 
Legitimitet kan uppnås och vidhållas i olika former, litteratur rörande legitimitet i 
organisationer brukar dela upp begreppet i kategorier. Vilka kategorier varierar dock mellan 
olika författare (Claasen & Roloff 2011). Suchman (1995) presenterade kategorierna kognitiv, 
pragmatisk och moralisk legitimitet. Kognitiv legitimitet är det självklara stöd eller acceptans 
en organisation får till följd av omgivningens för givet tagna kulturella grunder (Claasen & 
Roloff 2011). Exempelvis har livsmedelsindustri högre legitimitet än tobaksindustrin till följd 
av produkternas natur (ibid). Pragmatisk legitimitet uppnås genom att människor uppfattar 
organisationen som fördelaktig utifrån sina egna intressen, de får ett utbyte av organisationen 
(ibid). Detta kan företaget åstadkomma till exempel genom att tillgodose intressenters 
förväntningar. En del studier föreslår att prioriteringar i första hand bör läggas på de 
intressenter som har mest makt och störst möjlighet att göra sig hörda, medan andra varnar för 
att bortse från mer avsides intressentgrupper om man vill behålla sin legitimitet i längden 
(Claasen & Roloff 2011). Moralisk legitimitet beskrivs som ett resultat av en normmässigt 
positiv utvärdering av organisationen och dess aktiviteter (Suchman 1995). Ett moraliskt 
legitimt företag blir det till följd av vad det åstadkommit (consequential legitimacy) och att 
dess arbete varit överensstämmande med socialt accepterade procedurer (procedural 
legitimacy), sin kapacitet att prestera väl (structural legitimacy) och genom att ha en 
karismatisk ledare (personal legitimacy) (ibid). 
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Legitimitet är ett multidimensionellt begrepp liksom CSR. Det är ingen självklarhet att CSR-
aktivitet automatiskt skulle ge företag legitimitet i alla dess bemärkelser och i förlängingen 
minskad risk. Studien av Claasen och Roloff (2011) undersöker länken mellan användning av 
CSR och orsakerna bakom vilken typ av legitimitet som kan och inte kan uppnås av CSR 
utifrån Suchmans (1995) kategorier. Studien visar att legitimitet kopplat till organisationer 
huvudsakligen handlar om moralisk legitimitet, och de flesta problem som framkommer i 
denna kontext utmanar företags legitimitet trots högt engagemang i CSR-aktiviteter. Luckor i 
legitimitet kan vara resultatet av kommunikation utåt som skapat orealistiska förväntningar 
hos intressenterna. Legitimitet som vunnits genom CSR-engagemang på ett område kan inte 
ersätta legitimitetsförluster som orsakats av misslyckanden på ett annat område (Claasen & 
Roloff 2011).  
 
Om ett företags CSR-aktiviteter i någon mån kan öka dess moraliska legitimitet, och om 
moralisk legitimitet på något sätt kan minska ett företags risk i sin omgivning, upplevs 
kopplingen mellan CSR-aktiviteter och risk som tämligen indirekt och komplex (inte 
självklar), men möjlig.  
 
Studier har visat att CSR:s påverkan på risk har sett olika ut beroende på när i tiden man har 
mätt (Chang et al. 2013; Kiyoung et al. 2013) vilket hängt ihop med vad som varit legitimt 
just då. Detta kan vara en anledning att inte släppa frågan om CSR och risk bara att den givit 
liknande svar under en viss tidsperiod, när teorin säger att förändringar har kunnat ses över tid 
(Chang et al. 2013). 

2.2 Stakeholder Theory  
Stakeholder Theory (Freeman 1984) är en teori som handlar om organisationell styrning och 
etik med värderingar som är nära kopplade till CSR. Teorin delar upp ett företags intressenter 
i shareholders och stakeholders, där shareholders är aktieägarna och stakeholders är i princip 
alla övriga intressenter i och kring organisationen, så som anställda, kunder, långivare, 
kommun, politiker och övriga finansiärer. En grundläggande princip inom företagsstyrning är 
att ledningen skall styra bolaget i enlighet med ägarnas önskemål. Freeman (1984) menade då 
teorin utvecklades att organisationer i första hand generellt försökt tillfredsställa sina 
aktieägare genom att direkt fokusera på att maximera avkastningen på företagets aktier. 
Stakeholder Theory har bidragit till att förändra denna prioritering.  
 
Grunden i teorin bygger på att företaget är beroende av samtliga intressenter för att fungera 
och för att över huvud taget kunna leverera någon avkastning. Dåliga kundrelationer påverkar 
försäljningen, missnöjda anställda leder till ineffektivt, outnyttjat kapital, och så vidare. När 
stakeholders är tillfredsställa gör företaget bättre ifrån sig vilket leder till den avkastning som 
shareholders vill ha. Utifrån detta perspektiv har oenigheterna mellan ledning och aktieägares 
intresse krympt eftersom att styrningsmålet principiellt är gemensamt.  
 
I ett modernt kapitalistsamhälle begär ledningen en allt mer rättvis och stöttande behandling 
av intressenterna, utifrån vad teorin anser vara också ägarnas bästa intresse (Orlitsky & 
Benjamin 2001). Teorin har genom sitt perspektiv bidragit till strategier som är mer 
långsiktigt gångbara där målet istället för vinstmaximering blivit att öka företagsvärdet på 
lång sikt (Jensen 2002). 
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Stakeholder Theory har lagt grunden för mycket forskning där värden är svåra att kvantifiera, 
så som värdet av att behandla sin personal väl, att investera i miljöarbete eller rent av arbete 
med CSR. Teorin är vanligt förekommande som referensram vid studier av företags sociala 
ansvarstagande/prestation och dess koppling till finansiell prestation på olika nivåer bland 
annat i Oikonomou et al. (2012) eller Orlitsky & Benjamin (2001). Stakeholder Theory stödjer 
att goda prestationer i företags sociala arbete skulle minska företagets finansiella risk (ibid) 
vilket många studier med denna teoretiska utgångspunkt också visat.  

2.3 Agentteori  
Agentteori handlar om relationer där en part, principalen delegerar ett arbete till en annan 
part, agenten som utför arbetet (Eisenhardt 1989). Enligt teorin uppstår problem därför att 
målen för principal och agent inte alltid sammanfaller, och därför att principalen inte kan 
kontrollera agenten fullt ut, samt att det finns informationsasymmetrier (ibid). Utöver det 
drivs båda parter av egenintressen (Eisenhardt 1988). Så kallade agentkostnader uppstår som 
ett resultat av att arbetet inte utförts på det sätt som det skulle ha gjorts om principalen själv 
hade utfört det. Det vill säga därför att agenten prioriterat andra saker eller har en annan 
agenda. Agentrelationen beskrivs som kontraktet mellan de inblandade parterna, medan 
agentteori syftar till att finna det mest effektiva kontraktet (Eisenhardt 1989). Hur omfattande 
agentproblemet blir beror av två saker; det ena är hur pass väl principalen och agentens 
målbild stämmer överens. Ju mer samstämmig målbild, desto mindre agentproblem och 
agentkostnad. Det andra är hur lätt agenten kan bli ersatt av någon annan om denne inte 
uppnår det mål som principalen önskar (Hillier et al. 2013).  

2.3.1 Första agentproblemet 
Den vanligast förekommande perspektivet inom agentteorin är den mellan aktieägare 
(principalen) som delegerar uppdraget att styra företaget, och ledningen (agenten) som sedan 
utför arbetet. Ett företags roll diskuteras ofta som ett ömsesidigt uteslutande val mellan det 
ekonomiska ansvaret för aktieägarna och det sociala ansvaret för samhället (Queen 2015). 
CSR kan utifrån agentperspektivet ibland betraktas som en agentkostnad, vissa menar att det 
är en förskingring och feldistribution av värdefulla resurser som skadar den finansiella 
prestationen (Friedman 1970). CSR resulterar i mycket stora kostnader samtidigt som 
aktiemarknad och produktmarknaden negligeras (Brammer & Millington, 2008). Denna syn 
är inte ologisk eftersom forskning inte kunnat ge någon samstämmig syn på CSRs betydelse 
för finansiell prestation (Hoje & Maretno 2014).  
 
Det finns dock flera dimensioner av finansiell prestation utöver lönsamhet och avkastning 
som kan vara av intresse både för ledningen och ägarna, nämligen risk. Studier på CSR-
aktiviteters påverkan på risk har visat värdeskyddande snarare än en värdeökande relation till 
den finansiella prestationen (Oikonomou et al. 2012). En möjlighet är att det finns allt för 
många störande variabler mellan företags sociala prestation och dess finansiella prestation för 
att finna ett statistiskt signifikant samband (Ullmann 1985), dock har studier kunnat se 
kopplingen “bakvägen” genom vissa värdeskyddande effekter (Oikonomou et al. 2012).  
Forskning har då ofta utgått från Stakeholderperspektivet vilket har bidragit till en syn där 
agentperspektiv och intressentperspektiv i detta avseende blivit mer förenliga, då både ägare 
och ledning kan dra nytta av minskad risk (ibid).  

http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1111/j.1755-053X.2012.01190.x/full#/h
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2.3.2 Andra agentproblemet 
I länder där man (till skillnad från de anglosaxiska) har stora andelsägare, svagt legalt skydd 
för minoritetsägare och relativt rörliga finansiella marknader, kan dominanta ägare både ha 
möjlighet och för avsikt att kontrollera ledningens agerande (López et al. 2015). Ibland är 
också någon i ledningen som är den dominanta ägaren. I miljöer som präglas av koncentrerat 
ägarskap blir den största intressekonflikten inte längre den mellan ledningen och ägarna, här 
kan agentproblematiken istället skifta fokus till att handla om relationen mellan 
majoritetsägare och minoritetsägare (Renders & Gaeremynck 2012 ; Silva & Majluf 2008). 
Denna agentrelation refereras ofta till som “Det andra agentproblemet” (Agency Problem II) 
(Hillier et al. 2013; Villalonga & Amit 2004).  
 
Den dominanta ägaren kan använda sin position till att utvinna personliga fördelar ur företaget 
till bekostnad av de mindre ägarna (Villalonga & Amit 2004). När den dominanta ägaren 
dessutom är familj blir rollen som ägare än mer personlig och speciell. Det uppstår nya 
incitament med att engagera sig aktivt i styrningen av företaget. Dominant familjeägda företag 
kan använda strategier som gynnar familjens intressen vilket ibland leder till sämre 
professionalism (ibid). De gör vad som krävs för att förbättra företagets prestation vilket inte 
alls sker på samma sätt när ägandet är utspritt på flera små ägare (Silva, & Majluf 2008) vilket 
mer är fallet i den anglosaxiska kontexten. Den som har ett stort aktieinnehav har också stor 
möjlighet att påverka stabiliteten för aktien på marknaden genom att behålla, köpa eller sälja 
vid lägen då minoritetsägarna gör annorlunda. Dominant familjeägda företag är inte sällan 
kontrollerade av den grundande familjen i flera decennier (La Porta et al. 1999) 
http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S1042957303000949?np
=y - BIB021 
Eftersom att familjeaktieägare är motiverade av familjekontroll och långsiktig överlevnad är 
det troligt att familjemedlemmar stöttar företaget med resurser i svårare tider vilket i dessa 
lägen ökar dess motståndskraft (Villalonga & Amit 2010) till skillnad från företag med spridd 
ägarstruktur. Detta kan givetvis avhjälpa kriser där en mer utspridd ägarstruktur ger kraftigare 
fluktueringar. I lägen då minoritetsägare skulle sälja, kunde en familjemedlem istället behålla 
sitt innehav till följd av sina personliga incitament. Detta kan göra dominant familjeägda 
företag mindre känsliga för krav från aktörer på marknaden, de har också visat sig vara 
mindre bundna och förpliktigade till disciplinen på marknaden (Silva & Majluf 2008). Det är 
fullt möjligt att känsligheten för CSR-information också blir mindre där den koncentrerade 
ägarstrukturen utgörs av familj eftersom att en mindre andel ägare väntas reagera negativt på 
sådan information (troligtvis bara minoritetsägarna gör det). Mer troligt är istället att 
familjeaktieägare skulle tillföra mer resurser när företaget är i blåsväder. Svenska företag som 
i stor utsträckning är dominant familjeägda skulle utifrån ett sådant resonemang påverkas 
mindre av CSR ur riskreduceringshänseende. Riskreduktionen som erhålls genom CSR-
aktivitet kan därför blir mindre tydlig jämfört med länder med en mycket utspridd 
ägarstruktur så som USA och Storbritannien där tidigare studier koncentrerats. 

2.3.3 Agentproblemet i distributionskedjan 
Principal-agentproblem kan också uppstå i en distributionskedja (Ciliberti et al. 2011). Här är 
det ledet av leverantörer som utför uppdraget att leverera råvaror, produkter eller tjänster till 
ett annat företag. Liksom i de andra agentrelationerna uppstår meningsskiljaktigheter i hur 
uppdraget skall utföras vilket kan leda till Agentproblem - och kostnader för principalen (men 
givetvis också för agenten). 
 

http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S1042957303000949?np=y#BIB021
http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S1042957303000949?np=y#BIB021
http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S1042957303000949?np=y#BIB021
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Företag som själva har en uttalad CSR-policy kräver implementering av CSR-aktiviteter längst 
hela sin distributionskedja för att kunna möta slutkundens krav (Ciliberti et al. 2010 ; Wiese 
& Toporowski 2013). På grund av det framträder så småningom misslyckanden där CSR-
aspekter negligerats eller vanvårdats av enskilda distributionskedjemedlemmar (Wiese & 
Toporowski 2013). I dessa situationer är det inte sällan som de andra medlemmarna i kedjan 
också anses skyldiga trots att de kanske inte har full kontroll över leverantörer bakåt i ledet på 
grund av informationsluckor. På detta sätt kan ett enda företag i distributionsledet skada andra 
relaterade företags rykte (ibid). I detta avseende kan företags anspråk på att vara socialt 
ansvarstagande öka deras risk istället för att minska den. Ju mer verksamheter har börjat 
anamma socialt ansvar, desto mer har de också blivit anklagade för sina misslyckanden 
(Porter & Kramer 2011). I uppsatsen görs antagandet att denna kontraproduktiva effekt av 
CSR kan vara vanligt förekommande. Undersökningens valda studieobjekt antas i och med sitt 
importberoende ha leverantörer utomlands där det etiska klimatet med avseende på CSR 
skiljer sig (Chang et al 2013) från det svenska. Ju mer ett företags CSR-mål skiljer sig från 
leverantörernas, desto större blir diskrepansen och agentproblemet. Studier har visat att 
”Social ansvarslöshet” är positivt och starkt korrelerad med finansiell risk (i vilken 
marknadsrisken utgör en väsentlig del) (Oikonomou et al 2012). Det antyder en större 
riskökning när företaget (eller leverantörer) missköter sig än den riskreduktions som följer av 
positivt CSR. Detta har på så vis en potentiellt neutraliserande effekt på andra riskfördelar av 
CSR. 

2.4 Capital Asset Picing Model  
Capital Asset Pricing Model (CAPM) grundades av John Lintner, Jan Mossin, William Sharpe 
och Jack Treynor, och är som namnet beskriver en modell för beräkning av vilken avkastning 
en tillgång bör ha i förhållande till dess marknadsrisk (Perold 2004). Nedan följer formeln för 
CAPM: 
Formel 1. CAPM 
 
 ̅      

 
  ̅       

 
 ̅                                       
                                     
                                                                           
 ̅                                              
 
Om man sätter in ett värde på beta som är lika med ett, kommer den förväntade avkastningen 
på tillgången vara den riskfria räntan plus marknadens riskpremium   ̅     , det vill säga 
samma förväntade avkastning som för marknaden. En tillgång med samma risk som 
marknaden bör också avkasta lika mycket som marknaden. Om marknadsrisken (beta) istället 
är noll blir tillgångens förväntade avkastning densamma som den riskfria räntan (Hillier et al. 
2013), (vilket vanligen samma ränta som för en tioårig obligation). På detta vis beskriver 
modellen att avkastningen för investeringen i en tillgång är proportionell mot risken. 
Förväntad avkastning för en tillgång bör vara summan av den riskfria räntan samt en 
kompensation för värdepapprets systematiska risk beta (Perold 2004). Detta förhållande 
mellan avkastning och marknadsrisk förutspås genom mean-variance modellen (Dybvig & 
Ross 1985) och illustreras ofta genom en så kallad Security market line, eller SML, som är den 
grafiska beskrivningen av CAPM (Hillier et al. 2013). I det linjära sambandet beskrivs den 
förväntade avkastningen (Y) som en funktion av beta (X), (Hillier et al. 2013; Dybvig & Ross 
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1985). 
 
Om en tillgångs avkastning ligger ovanför SML kan den betraktas som undervärderad, och 
blir värdefull utifrån ett investerarperspektiv. Det innebär att avkastningen är bättre än vad 
som kan förväntas utifrån den tagna risken. Aktieägares vilja är utgångspunkten för 
företagsstyrning och utifrån deras perspektiv är god avkastning till en låg risk alltid önskvärt. 
En minskad risk med bibehållet kassaflöde är just en sådan effekt som CSR visat sig kunna ha 
(Sharfman & Fernando 2008) vilket kan bidra till en avkastning ovanför SML. Ur detta 
perspektiv kan CSR vara särskilt intressant för investerare. 
 
En av de viktigaste variabler som CAPM utgår ifrån är dess mått på marknadsrisk, beta. I 
denna studie är ett av huvudelementen just risk och marknadsrisken utgör en av de 
behandlade riskaspekterna. Nedan följer formeln för måttet beta. 
 
Formel 2. Beta 

  
          
       

 
                    
                                                       
                                                  
 
Betavärdet anger hur tillgångens och marknadens avkastning är korrelerade med varandra i 
förhållande till variationen i marknadsportföljens avkastning (Perold 2004).   
 
Ett betavärde högre än ett påvisar att aktien reagerar kraftigare på förändringar i 
marknadsportföljen än genomsnittet (Hillier Et. Al 2013). En sådan aktie är känsligare för de 
yttre riskfaktorer som de flesta aktier på marknaden utsätts för och som omfattas av begreppet 
marknadsrisk. 
 
Ett betavärde lägre än ett antyder att aktien reagerar mindre på variationer i marknadsindex än 
genomsnittet. Ett lägre betavärde klassas således teoretiskt sett som en säkrare investering 
med lägre risk men genererar enligt CAPM dock också lägre avkastning (Perold 2004). En 
aktie med lågt betavärde antyder en bättre motståndskraft mot olika aspekter av marknadsrisk 
är genomsnittet. 
 
Kritiker mot CAPM menar att man inte kan konstruera ett index som hanterar hela marknaden 
på det sätt som CAPM gör, därför kan man inte heller bestämma en precis SML, men 
begreppet beta som riskmått är trots det väl använt och erkänt i finansvärlden (Muhammad et 
al. 2015 ; Hillier et al. 2013). 
 
Kopplingen mellan CSR och marknadsrisken beskrivs vidare i metodkapitlet. 

2.5 Mer tidigare forskning 
Många forskare menar att ett bolags arbete med CSR gynnar omgivningen likväl som bolagen 
själva (Caroll 1998; Porter & Kramer 2002). Fördelar av CSR-aktiviteter kan komma ur olika 
delar i organisationen och omgivningen beroende på hur arbetet med CSR riktats (ibid). Det 
kan exempelvis ta sig i uttryck i fördelar för aktieägare, minskad risk eller att bolaget blir 
tilltalande för en bredare kundkrets, även om många av dessa frågor varit omdiskuterade.  
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CSR inbegriper så mycket att flera av dess effekter är svåra att mäta. Ett exempel är de 
försäkrings-liknande effekter CSR kan ge där bolaget f r ett “förtroendekapital” hos sin 
omgivning som kan hjälpa företaget vid kriser av olika slag (Godfrey 2005) vilket diskuterats 
tidigare.  
 
Sharfman och Fernando (2008) som koncentrerar sin CSR-forskning på riskhantering menar 
att bolag med fokus på socialt ansvarstagande visat ett negativt samband med total risk och 
marknadsrisk samt att dessa bolag ibland haft en reducerad kapitalkostnad. Detta kan enligt 
samma forskare antyda att att investerare upplever att de själva tar en lägre risk vid 
investering av “CSR-intensiva” aktier och därför accepterar en lägre avkastning. Om det 
stämmer visar det på nya möjligheter att arbeta med CSR där minskade kapitalkostnader 
kunde bidra till en förbättrad finansiell prestation 
 
Jensen och Meckling (1976) hävdar att CSR-intensiva företag statistiskt är mer transparenta. 
Detta menar en del forskare beror på att företag som engagerar sig i CSR också sannolikt vill 
visa upp aktiviteterna vilket i processen ökar insynen och gör dem mer transparenta (Dhaliwal 
et al. 2011). Transparent verksamhet minskar därav asymmetrisk information mellan 
investerare och företagsledningen vilket leder till ett lägre risktagande för investerarna (ibid.). 
Det i sin tur kan ge utslag mått som mäter både total risk men också marknadsrisken eftersom 
att potentiella ägare i fler lägen ”v gar” investera mindre riskfyllda tillgångar. 
 
Det är dock ingen självklarhet att företag lyckas visa upp sitt CSR-arbete så att det verkligen 
når rätt intressenter vilket kan vara problematiskt. Önskvärda effekter av CSR träder endast 
fram när företagen lyckas kommunicera sitt engagemang till omvärlden (Mishra & Modi 
2016). Marknadsföringen är här en förutsättning för att göra en eventuell riskreduktion möjlig 
(ibid). Om en organisation väljer att arbeta med CSR och ingen känner till det tycks det rent 
ekonomiskt vara en dålig affär (ibid). 
 
Forskare som är motståndare till CSR menar att inkorporerandet av CSR som en del i 
företagsstrategin inte påverkar börsvärde eller marknadsrisken, man menar att det till och med 
kan skada dessa värden (Aupperle et al. 1985; Friedman 1970 ; Jensen 2002). Med en 
approach från agentteorin argumenterar vissa forskare att engagemang i CSR-aktiviteter kan 
användas som ursäkt för ledningen att arbeta mot personliga mål (Brammer & Millington 
2008).  
 
Merparten av de teorier och tidigare forskning som kan kopplas till forskningsfrågan och som 
tagits upp här stödjer att CSR skulle ha ett negativt samband med risk, även om vissa aspekter 
av forskningen säger annorlunda. Författarna i studien tror att de vanliga orsakerna till 
riskreduktion så som förtroende vunnet hos intressenter, ökad transparens, lägre 
kapitalkostnad moralkapital och försäkringsliknande effekter rimligen också finns i svenska 
bolag. Motivet bakom undersökningen var att se om det förmodade negativa sambandet skulle 
påverkas till följd av en annorlunda kontext, faktorer som exempelvis annan ägarstruktur, hög 
internationell import, men också andra oidentifierade skillnader som kan ge anledning att 
misstänka andra resultat. Exempelvis en neutraliserad eller delvis neutraliserad riskreduktion. 
Om så var fallet kunde det motivera framtida forskning att utreda kontextuella faktorers 
respektive påverkan på resultatet.  
 
Författarna för studien gör bedömningen att tidigare studiers resultat om ett negativt samband 
mellan CSR och risk väger tungt trots att det ändå finns grund till att ifrågasätta det. Summan 
av ovan beskrivna teorier och tidigare forskning leder till följande hypotes: 
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2.6 Hypotes 
H1: Svenska börsbolag har (också) ett negativt samband mellan Corporate social 
responsibility och risk. 
H0:Svenska börsbolag saknar ett negativt samband mellan Corporate social responsibility 
och risk.  
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3.0 Metod 
 
I följande kapitel redogörs inledningsvis för det metodval som gjorts. En förklaring görs av 
uppsatsens huvudbegrepp och dess konvertering till lämpliga mått. Därefter följer en 
genomgång av urval, insamling och behandling av data för huvud-och kontrollvariabler, där 
de statistiska testerna också presenteras. Avslutningsvis förs en kritisk metoddiskussion. 
 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Positivism är den samhällsvetenskapliga infallsvinkel som försöker tillämpa 
naturvetenskapernas forskningmodell i utforskandet också av den sociala verkligheten 
(Denscombe 1998), vilket är det angreppsätt som används i denna undersökning. Syftet med 
att använda den positivistiska synen i uppsatsen är att finna mönster och regelmässigheter i 
det företagsekonomiska fältet (vilket utgör en del av samhällsvetenskaperna och den sociala 
verkligheten), genom att använda en vetenskaplig metod vars användning visat sig fruktbar i 
naturvetenskaperna (ibid).  

I denna undersökning har en hypotetiskt-deduktiv metod använts. Det innebär att en 
utgångspunkt i redan befintliga teorier har använts för att formulera en hypotes. Studien har 
försökt förklara relationer mellan de aktuella begreppen genom att testa hypotesen om ett 
samband mellan dem. På så vis är metoden teoriprövande snarare än teoriutvecklande. För att 
möjliggöra det sambandstest som krävdes för att besvara frågeställningen, behövdes en 
lämplig statistisk metod vilket valdes för denna undersökning, nämligen bivariat korrelation 
och multivariat regression. Statistiska metoder förutsätter att variablerna som undersöks är 
ordnade numeriskt (Denscombe 1998). Samtliga variabelmått som valts ut som representanter 
för studiens huvudbegrepp, har varit naturligt numeriskt ordnade, med ett undantag. Företags 
CSR är inte kvantifierad i någon numerisk form från början vilket gjort denna studie beroende 
av en trovärdig källa som kunnat tillgodose detta behov.   

3.2 Huvudbegrepp & konvertering till mått 

3.2.1 Risk 
Total risk: Den totala risken för ett företag brukar generellt delas in i systematisk och 
osystematisk risk, där den systematiska risken är av sådan karaktär att den påverkar många 
tillg ngar p  marknaden. Därför refererar man vanligen till den som “marknadsrisk”. 
Osystematisk risk å andra sidan påverkar bara enstaka företag och dess aktier, och kallas 
därför ibland för företagsspecifik risk (Hoje & Haejung 2012; Ross et al. 2011). Osystematisk 
risk är teoretiskt möjlig att eliminera genom väl diversifierade portföljer där risken är spridd 
över flera olika tillgångar (Perold 2004). Studier av Bennett and Sias (2008) har dock visat att 
det i praktiken är i princip omöjligt att utforma sådana portföljer och utöver marknadsrisken 
påverkar också den företagsspecifika delen av risken hur aktien avkastar sig (Hoje & Haejung 
2012), vare sig avkastningen är positiv eller negativ. Den företagsspecifika eller 
idiosynkratiska risken är också det enskilt största hindret för företag att uppnå 
marknadseffektivitet (Duan et al. 2010).  
Aktier vars avkastning varierar mycket brukar kallas volatila och anses vara mer riskfyllda 
investeringar är de aktier som rör sig mindre kraftigt. Det är att föredra att mäta hela den risk 

http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s10551-012-1492-2/fulltext.html#CR6
http://link.springer.com.till.biblextern.sh.se/article/10.1007/s10551-012-1492-2/fulltext.html#CR23
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som har inverkan på en aktiens avkastning på börsen då CSR i tidigare studier ofta visat 
negativa samband till båda risktyperna. Ett mått som mäter både marknads- och 
företagsspecifik risk är därför fördelaktigt. Ett vanligt sätt att mäta samtligas riskaspekters 
spegling i aktiekursen (den totala volatiliteten) är beräkning av aktiekursens 
standardavvikelse.  
Av dessa skäl tillsammans med att måttet är väl använt vid liknande studier (som presenteras 
längre ner) anser författarna att total risk mätt genom standardavvikelse är ett lämpligt primärt 
riskmått för denna studie. 
 
Marknadsrisk: Med marknadsrisk avses som nämnt risker som påverkar många tillgångar på 
marknaden (Ross et al. 2011). Det kan handla om fluktuationer i makrovariabler så som 
valutakurser, räntenivåer, råvarupriser och aktiekurser som potentiellt kan påverka ett företags 
lönsamhet och kassaflöde negativt (Sharfman & Fernando 2008). Eftersom att 
marknadsriskerna ofta har en makroekonomisk karaktär och många eller alla tillgångar på 
marknaden påverkas, går det inte heller att sprida risken genom diversifiering. Det kan göra 
det angeläget att hitta vägar att hantera just denna risk (Perold 2004). 
 
Många studier mäter marknadsrisken som en typ av relativ volatilitet i förhållande till 
marknadens allmänna förändringar vilket brukar representeras av koefficienten beta (β) 
(Muhammad et al. 2015), vilken har beskrivits i teorikapitlet. I Orlitsky och Benjamins (2001) 
metastudie av tidigare forskning på CSR och risk använder 12 av totalt 16 studier riskmåttet 
beta, och 8 av 16 studier mäter total risk genom standardavvikelse, ofta kombinerat. Även 
Hoje och Haejung (2012) och Kiyoung et al. (2013), använder båda standardavvikelse som 
mått på den totala risken och beta som mått på marknadsrisk, vilket i sig motiverar 
riskmåttens relevans för liknande studier. 
 
Man kan undra hur marknadsriskerna kan påverka CSR-intensiva företag mindre och göra 
dessa mindre volatila i förhållande till övrig marknad. Hur kan dessa bli mindre känsliga för 
yttre makroekonomiska faktorer och på så sätt minska sin marknadsrisk? Företag som 
undersökts i tidigare forskning har uppenbarligen lyckats med det på olika sätt. Nedan 
beskrivs några tänkbara förklaringar till hur marknadsrisker (men också den totala risken) kan 
minskas till följd av CSR-engagemang. 
 
Ett företags risk definieras som interna och externa faktorer som kan påverka ett företags 
lönsamhet (Hoje & Haejung 2012). Då bör avsaknaden av risk rimligen betyda att 
lönsamheten bibehålls. Stabil lönsamhet stärker i sin tur motståndskraften mot flera typer av 
risker, varför en eventuell riskreduktion till följd av CSR också visas genom att den CSR-
intensiva aktien generellt rör sig mindre volatilt än genomsnittet för övrig marknad. På detta 
sätt kan de värdeskyddande, snarare än värdeskapande effekterna av CSR senare fångas upp i 
aktiernas marknadsrisk (Oikonomou et al. 2012).  
 
En god prestation i CSR kan associeras med lägre finansiell risk (som i stor utsträckning 
består av marknadsrisk) (Oikonomou 2012). Detta tar sig bland annat i uttryck genom lägre 
sannolikhet för legala åtal, mindre stränga kontroller, stabilare relation till staten och 
finanspartners. Dessutom kan det öka lojalitet bland kunder, anställda och omgivningen 
generellt, i synnerhet i kristider (ibid.). 
 
Företag som engagerar sig i CSR vill sannolikt också visa upp sina aktiviteter och i den 
processen blir de mer transparenta (Dhaliwal et al. 2011). Den ökade transparensen minskar 
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asymmetrisk information mellan ledning och investerare vilket förmildrar hur investerare 
upplever investeringsrisken (ibid.). Det kan i allmänhet öka sannolikheten för köp av just 
dessa aktier och särskilt i tider då marknaden är under påverkan av marknadsrisker.  
Oikonomou et al. (2012) visar att CSR korrelerar negativt med systematisk risk (Beta) särskilt 
under ”down markets” då aktiemarknaden i allmänhet är sjunkande. 
 
På grund av den påstått lägre risken och stabiliteten kan CSR-intensiva företags aktier bli 
särskilt attraktiva för vissa investerare (Oikonomou et al. 2012). Institutionella investerare 
såsom pensionsfonder (Oikonomou et al. 2012) söker just såna investeringar som har hög 
förutsägbarhet och är långsiktigt stabila (ibid.). Detta kan i sig medföra ytterligare 
riskfördelar. Dessa typer av ägare skulle sannolikt inte sälja sitt innehav vid exempelvis 
förändrade räntenivåer eller lågkonjunktur då motivet till innehavet är långsiktigt sparande. 
Högrisktillgångar skulle i detta läge förmodligen säljas snabbt, detta kan bidra till att 
marknadsrisken reduceras särskilt för ett CSR-intensivt företag.  
 
Att CSR-intensiva aktier tros ha lägre risk och därmed en mer långsiktig investering tror 
författarna bidrar mycket till studiers påvisade samvariation med just marknadsrisk. Dessa 
aktier förespråkar man förmodligen särskilt när marknadsriskerna framträder mycket. Då 
minskar man sitt risktagande, behåller eller satsar på säkra kort med långsiktig lönsamhet, 
resultatet blir att aktierna visar sig mindre volatila relativt till marknaden. 
 
Till följd av de ovan beskrivna faktorerna anser författarna att beta är ett lämpligt sekundärt 
riskmått för denna studie och kommer således att behandlas i studien liksom total volatilitet 
vilket är det primära riskmåttet. 

3.2.2 Corporate Social Responsibility 
CSR eller Corporate Social Responsibility är som beskrivet i introduktionskapitlet ett vitt 
förekommande begrepp med många definitioner. Dess påverkan på risk är vad denna studie i 
huvudsak syftar till att undersöka. För att så småningom kunna operationalisera begreppet 
krävs först en tydlig definition på vad som menas med CSR. När man bestämt sig för en 
definition eller vad som skall omfattas av begreppet måste man finna lämpliga indikatorer 
som kan hjälpa till att kvantifiera data och göra den numerisk och lämplig för den statistiska 
undersökningen. 
I studien används databasen CSR-hub som tillhanda har kvantifierad CSR-data från en stor 
mängd företag globalt. Informationen som CSRhub samlar in kommer från en mängd olika 
källor som kvantifierar data på olika sätt och är till följd av detta inledningsvis inte jämförbar 
med varandra. Utifrån informationen från källorna delar databasen upp företagens CSR-
prestation i tolv olika subkategorier som i sin tur sorteras i fyra huvudkategorier: 
Environment, Governance, Community och Employee. Dessa huvudkategorier innehåller tre 
subkategorier vardera.  
Den första huvudkategorin Environment innehåller policy för företagets påverkan på 
omgivningen och rapportering om detta, förbrukning av energi och klimatförändringskategori 
samt en subkategori för resurshantering.  
Governance innehåller ledarskapsetik, styrelsefrågor, transparens och rapportering på 
området.  
Community innehåller samhällsutvecklingsfrågor och filantropi både nationellt och lokalt. 
Den innehåller företags beaktande av mänskliga rättigheter och behandling av 
distributionskedjan samt hållbarheten i produkterna.  
Den sista huvudkategorin Employee innehåller subkategorier angående mångfaldsarbete, 
arbetsförhållanden/rättigheter, löner, förmåner samt träning, hälsa och säkerhet för anställda 
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(CSRhub 2016).  Data för var och en av de fyra huvudkategorierna samlas, kodas och 
konverteras till en numerisk skala från 0-100 där 0 poäng är ingen CSR-aktivitet och 100 är 
maximalt ratio av CSR-aktiviteter. Uppdelningen i de fyra huvudkategorierna gör det möjligt 
att se vilken/vilka typer av CSR som är mer eller mindre prioriterade för de olika företagen. 
De fyra kategoriernas poäng adderas sedan och divideras därefter med fyra, vilket ger en 
genomsnittlig CSR-ratio (CSRhub 2016). Det är denna genomsnittliga ratio som används i 
denna undersökning. 
Eftersom att verksamheten för företag ständigt är i rörelse, förändras även prestationen för det 
sociala ansvarstagandet över tid. Därav omvärderas dess ratio kontinuerligt på CSRhub. Detta 
måste naturligtvis även denna undersökning ta hänsyn till, därav förändras ratiot för företagen 
vid de olika åren inom tidsspannet för den här undersökningen. Denna studie använder olika 
CSR-ratios för respektive företag och år.  

3.2.3 Påverkande faktorer 
Det finns givetvis fler faktorer utöver CSR som har inverkan på ett företags risk. Allt som  
som i tidigare forskning visat sig samvariera med undersökningens beroende variabler beta 
och volatilitet. Eftersom att dessa sannolikt påverkar undersökningens resultat, är dem viktiga 
att beakta och ta hänsyn till. Vilka som valts beskrivs senare i uppsatsen och refereras till som 
kontrollvariabler. 

3.3 Urval 

3.3.1 Population  
Studiens population består av publika svenska bolag. Att använda publika företag blir ett 
naturligt val då mätningar av aktiekurser och index (vilket utgör grunden för riskmåtten 
volatilitet och beta) annars inte är möjligt. De publika företagen blir också relevanta därför att 
de har ett visst storlekskrav (Bolagsverket 2016), involverar fler människor och har öppnare 
information om sig själva än de privata företagen vilket gör socialt ansvarstagande mer 
synligt. Sammantaget gör detta att CSR-relaterad information rörande offentliga företag 
“märks”, det speglas ocks  i aktiekursen och ger p  s  vis utslag p  den mätbara risken. 
Eftersom undersökningen syftar till att bringa klarhet i om riskreduceringen till följd av CSR 
ter sig på samma sätt för de svenska börsnoterade bolagen som för de anglosaxiska, blir en 
naturlig population för undersökningen just svenska börsnoterade företag. 

3.3.2 Urvalsram  
I Sverige finns det ett par olika plattformar som erbjuder aktiehandel där man kan finna 
information om publika bolag. Av de plattformar som finns till förfogande är Nasdaq-ägda 
Stockholmsbörsen den största och tillhandahåller dessutom mycket av den information och 
data som är nödvändig för denna studie. På Nasdaq Stockholm finns förutom de 324 svenska 
bolagen som studien intresserar sig för, också andra nordiska aktiebolag vilket ger 
urvalsramen viss överteckning (Nasdaqomxnordic 2016). Urvalsramen för denna 
undersökning utgörs naturligt av den förteckning av publika bolag som Nasdaq Stockholm 
erbjuder. Förteckningen är fullt tillgänglig och innehåller hela populationen. 

3.3.3 Urval 
De företag som varit möjliga att använda i studien är de ur populationen som haft en 
fullständig rating på CSRhub, vilket är 67 företag (med ett individuellt ratio för var och en de 
fyra åren för undersökningen). Eftersom företagen som blivit föremål för undersökningen 
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utgör ett bekvämlighetsurval begränsar det möjligheten till full generalisering av hela 
populationen. Tidigare forskning har dock liksom denna studie varit tvungna till ett ofrivilligt 
bekvämlighetsurval till följd av brist på källor för kvantifierad CSR (till exempel alla KLD-
användare som nämns i introduktionskapitlet utgår i sitt urval från företag som har en CSR-
rating). Att välja ett angreppsätt där själva kvantifieringen av CSR-data för denna 
undersökning utfördes som en del i studien, skulle både vara allt för tids-och resurskrävande. 
Reliabiliteten i ett sådant material skulle förmodligen också bli sämre än i den data som nu 
använts från CSRhub. Det finns emellertid några företeelser som väger upp bristande 
slumpmässighet. Av populationens 324 företag utgör urvalet 20,7 procent vilket får betraktas 
som en förhållandevis stor andel. Det är önskvärt att enheterna i urvalet har en CSR-ratio som 
sprider sig jämt över CSR-skalan så att samplet täcker in hela intervallet. Det är också bra om 
det finns flera mätvärden på varje punkt på skalan. Urvalet i studien täcker 40 procent av den 
totala skalan och ligger ungefär i mitten av intervallet, (se avgränsningar). Detta kan kan 
betraktas som en nackdel men vid iakttagelser av empiri från betydligt större undersökningar 
förekommer detta också då 25:e och 75:e kvartil legat mycket nära varandra (Hoje & Haejung 
2012; Saurabh & Sachin 2013). Sambandet mellan CSR och risk har också tidigare visat sig 
vara linjärt (Hoje & Haejung 2012). Det ökar sannolikheten för att de mer centrerade värdena 
(30-70) som använts i denna undersökning också kan representera trenden för riskpåverkan av 
låga och höga ratios eftersom sambandet antas vara linjärt. Urvalets enheter finns också 
spridda inom samtliga tre företagsstorlekar Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Företagen 
som utgör samplet är dessutom spridda över flera branscher. Utav tio möjliga branscher finns 
nio representerade i samplet. Dessa faktorer ger viss stratifiering vilket ökar urvalets 
representativitet för den totala populationen.  

3.4 Insamling och Behandling av data 

3.4.1 CSR-data 
Corporate social responsibility är ett mångfacetterat begrepp som saknar allmängiltig 
definition (Sheehy 2015). Den här studien har utgått ifrån CSRhubs definition av vad 
begreppet betyder, i form av dess fyra huvudkategorier: Environment, Governance, 
Community och Employee, som tidigare nämnt. Det genomsnittliga CSR-ratiot för varje 
företag förändras årligen. Därav har ratios för varje företag och år hämtats från CSRhub-
databasens hemsida. Denna sekundärdata har utgjort måttet på företagens CSR-intensitet som 
studien sedan använt vid sambandsberäkningarna. 

3.4.2 Volatilitet 
Volatiliteten beräknas som standardavvikelsen av aktiens dagliga stängningspris för det 
aktuella årets alla dagar. Först beräknas ett aritmetiskt medelvärde av stängningspriserna 
under det aktuella året, det vill säga den förväntade avkastningen. Därefter beräknas varje 
stängningspris avvikelse från medelvärdet och slutligen den generella avvikelsen från det 
medelvärdet, standardavvikelsen. Generellt kan man säga att ju större spridning de olika 
värdena på slutpriset har, desto större blir standardavvikelsen och därmed risken (Denscombe 
1998). Beräkningar av standardavvikelse eller volatilitet som vi hädanefter använder 
synonymt, görs för var och en av företagen samt för var och en av åren för undersökningen, 
på samma sätt som för samtliga variabler i undersökningen. Samtliga aktiekursers 
stängningspriser är hämtade från Nasdaq OMX Nordic (2016). Formel för standardavvikelse 
lyder: 
 



19 
 

Formel 3. Standardavvikelse 
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3.4.3 Beta  
För att kunna jämföra marknadsriskens årliga förändring med CSR-ratiots årliga förändring 
och ställa dem i proportion till varandra, har det krävts en beräkning av betavärdet varje år för 
samtliga aktier. Då undersökningen behandlar svenska företag, används det svenska indexet 
OMXS30 som marknadsindex vilket är det huvudindex som används för att räkna ut 
betavärde mot. Data består av aktiekursernas dagliga stängningspris, och samtliga 
värdepappersdata är hämtade från Nasdaq OMX Nordic (2016). Enstaka enheter i urvalet 
tillhandahåller aktier med olika röststyrka, vanligen benämnda a- b- eller c-aktier. I de få fall 
företagen haft olika aktiekategorier har studien använt kurser för B-aktierna då dessa omsätts 
mest frekvent. En repetition av formeln för beta lyder som följer.  
 
Formel 2. Beta 
 

  
          
       

 
                    
                                                       
                                                  
 
Stängningspriset för alla dagar det aktuella året divideras med gårdagens stängningspris minus 
ett (Hoje & Haejung 2012). Detta görs för alla datum under respektive år, både för 
marknadsindex och därefter för aktien i fråga. Beta blir alltså samvariationen mellan den 
samlade differensen hos marknadsindex och den samlade differensen hos aktien. Täljaren 
beskriver alltså kovariansen eller samvariationen mellan aktien och marknadsindex rörelser.  
därefter divideras detta med nämnaren som beskriver variansen i marknadsportföljens 
avkastning. Uppställningen ger beta.  

3.4.4 Kontrollvariabler 
Tidigare studier på forskningsområdet har liksom denna använt sig av kontrollvariabler. 
Nedan används variabler som i tidigare studier visat sig påverka denna studies beroende 
variabler, (Hoje & Haejung 2012; Saurabh & Sachin 2013) det vill säga riskmåtten. En viktig 
förutsättning för att senare kunna göra en multivariat regression med samtliga variabler är att 
kontrollvariablerna inte har allt för hög grad av samvariation mellan varandra, det har 
kontrollerats för utifrån tidigare forskning samt i egna beräkningar (tabell 3). 
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ROA (Return On Assets) : Är ett så kallat profitability index och mäter avkastning på totalt 
kapital. Nyckeltalet tjänar ofta som beslutsgrund vid aktieinvesteringar och kan därför 
påverka ett företags risk (Saurabh & Sachin 2013). ROA beräknas genom resultat före skatt 
dividerat med totala tillgångar. 
 
Skuldsättningsgrad: Liksom Saurabh och Sachin (2013) och Hoje och Haejung (2012) 
använder även denna studie skuldsättningsgrad som en kontrollvariabel. Studien av Saurabh 
och Sachin, (2013) visar dessutom att företag med hög skuldsättningsgrad får en sämre 
riskreduktion av CSR, jämfört med företag som har en lägre skuldsättning, dessutom kan hög 
skuldsättningsgrad i sig också öka ett företags risk. Att använda sig av ett urval där många 
enheter är högt belånade skulle således kunna försvaga ett eventuellt samband (mellan CSR 
och risk), som utan hög skuldsättning skulle varit mer signifikant. Nyckeltalet räknas ut 
genom långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar. 
 
Företagsstorlek: Företagets storlek mätt som totala tillgångar kan potentiellt förutspå 
företagsspecifik (idiosynkratisk) risk, (Saurabh & Sachin 2013) vilket är en del av den totala 
risken. Därav är företagets storlek relevant att ta hänsyn till. 
 
R&D utgifter: Företag som använder resurser till att forska och utveckla sin egen verksamhet 
ökar också sina chanser till innovation vilket kan minska företagets egna risk (Tuli & 
Bharadwaj 2009), likväl som att öka finansiell prestation (Luo & Bhattacharya 2009). R&D 
intensiteten, eller ”R&Dint” har använts i undersökningar av både Saurabh och Sachin (2013) 
och Hoje och Haejung (2012) och beräknas R&D-utgifter för aktuellt år dividerat med 
försäljningen samma år. 
 
OCFR: Operatiing Cash flow är det kassaflöde som kommer från verksamheten. Eftersom att 
en akties pris kan beräknas som den diskonterade summan av framtida förväntade 
kassaflöden, finns en möjlighet att kassaflödet har en signifikant effekt på företagets risk 
(Saurabh & Sachin 2013). Det har också argumenterats för att bättre kassaflöde påverkar 
möjligheten att engagera sig i CSR-aktiviteter (ibid). Denna analys kommer därför att 
kontrollera för det operativa kassaflödet. Värdet normaliseras genom att dividera det med 
totala tillgångar. 

3.4.4.1 Insamling av data kontrollvariabler 
När data för kontrollvariablerna samlades in användes flera kompletterande källor. 
Inledningsvis användes Morningstars faktablad för respektive företag. Vidare användes 
databasen Orbis kompletterande för de variabler/nyckeltal som inte fanns tillgängliga på 
Morningstar. Det kontrollerades för att värdena på flera för databaserna gemensamma 
nyckeltal stämde överens med varandra för att få en försäkran om att siffrorna som användes 
verkligen överensstämde. Vid sökningar på företagsnamn på de olika databasern förekom 
ibland flera snarlika namnförslag varför överenstämmelser i siffrorna källorna emellan var 
viktig att kontrollera för. Detta eliminerade också risken att använda fel företag (eller fel 
avdelningar av en koncern etc.). Vid uteblivna siffror användes årsredovisningar 
kompletterande. 
 
Vidare beräknades R&Dint  genom att dividera årets utgifter för R&D med årets omsättning, 
för varje företag och år. Slutligen beräknades OCFR genom att dividera OCF (Operating cash 
flow) med totala tillgångar för samma år, för varje företag och år. 
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3.5 Val av dataanalys  

3.5.1 Bivariat korrelation, Pearsons 
Vid mätningar av samvariation med data på kvotskalenivå kan man med fördel göra 
korrelationsmätningar (Denscombe 1998). I denna studie används två huvudsakliga 
referensartiklar med avseende på metodval, Hoje och Haejung (2012) och Saurabh och Sachin 
(2013) där båda inledningsvis använt sig av korrelationsmätningar. För att ta reda på styrkan 
och riktningen i det eventuella sambandet mellan variablerna görs därav ett korrelationstest 
även i denna studie.  
Korrelationsmätningar säger ingenting om kausalitet mellan variabler utan mäter just hur 
starkt ett variabelpar samvarierar med varandra samt vilken riktning sambandet har. I denna 
undersökning har en korrelationsmätning gjorts mellan varje möjligt variabelpar. Detta görs 
dels för att söka sambandet mellan de mest väsentliga variablerna: CSR-ratio och 
standardavvikelse samt CSR-ratio och beta. Men också för att kontrollera för eventuella 
interna samband mellan kontrollvariablerna som inte är önskvärda.  
 
Vid beräkningen av bivariat korrelation har all data, de båda beroende riskvariablerna samt de 
oberoende variablerna CSR och kontrollvariabler samlats från samtliga fyra år. Varje 
variabelpar innehåller 187 punkter data, där koefficienten som räknas fram representerar hur 
starkt de båda tenderar att samvariera. Korrelationskoefficienten kan anta värden inom 
intervallet -1 och 1, där 1 beskriver ett perfekt positivt samband, det vill säga att när den 
oberoende variabeln visar ett större värde så ökar också värdet på den beroende variabeln och 
vice versa. Ett värde på -1 representerar ett perfekt negativt samband. Det innebär att 
sambandet är lika starkt men har motsatt riktning, när den beroende variabeln ökar så minskar 
den beroende variabelns värde och vice versa. En korrelation som visar värdet noll innebär att 
inget samband har påvisats (Körner & Wahlgren 1998).  

3.5.2 Multivariat regression 
Bivariat analys kan användas för att mäta samvariation mellan två variabler men säger 
ingenting om kausalitet. Att man funnit ett samband betyder inte att den ena påverkar den 
andra. Det kan lika gärna vara så att en tredje variabel påverkar de båda vilket resulterar i ett 
skenbart samband utan att variablerna egentligen påverkar varandra. I en multivariat 
regressionsanalys mäter man flera oberoende variablers samvariation och deras individuella 
bidrag till förändringar av den den beroende variabeln (Körner & Wahlgren 1998). De 
förklarande variablerna kallas ofta kontrollvariabler då de hjälper oss att kontrollera för 
underliggande orsakssamband till den beroende variabel vi intresserar oss för, i detta fall risk. 
Analysmetoden besvarar vilka av kontrollvariablerna som påverkar den beroende variabeln 
och hur stark denna påverkan är. Studier har visat att sambandet mellan CSR-engagemang och 
risk samt att använda kontrollvariabler och risk har ett linjärt samband (Hoje & Haejung 
2012). Det är en av premisserna för att analysmetoden skall fungera. För att kunna tolka 
parametrarna i en multipel regression måste också de enstaka förklarande variablerna vara 
oberoende av varandra vilket också kontrollerats för i den bivariata analysen i tabell 3. 
 
Om ett samband föreligger kan den multivariata regressionen skrivas ut som en “linje” enligt 
MK-metoden. 
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Formel 4. MK-metoden 

                                                                   
                                                             

 
                                                                    
 
Den multivariata regressionsanalysen genererar ett antal värden. Nedan följer en beskrivning 
av de värden  
 
Justerat R² : Förklarar hur mycket av förändringen hos den beroende variabeln (i 
undersökningen beta eller standardavvikelse) som beror på kontrollvariablerna sammantaget, 
ju närmre ett det vill säga hundra procent, desto starkare samband. 
 
F-signifikans: Visar sannolikheten för att hela den multivariata regressionen är ett resultat av 
slumpen. Ett högt värde antyder att resultatet var en tillfällighet, medan ett lågt värde ger 
resultatet signifikans och generaliseringsmöjligheter.  
 
Koefficient: Koefficienten anger en oberoende variabels grad av samvariation mellan den 
beroende variabeln. Koefficienten fungerar på samma sätt som R² , fast för varje enskild 
oberoende variabel istället för samtliga oberoende variablers förklaringsgrad. Ett högt värde 
antyder ett starkt samband. 
 
P-värde: Visar sannolikheten för att värdet på koefficienten varit ett resultat av slumpen. Ett 
högt värde antyder att värdet var en tillfällighet, medan ett lågt värde ger koefficienten för 
sambandet signifikans och generaliserbarhet.  
 
I denna undersökning presenteras två multivariata regressioner till följd av att två riskmått 
(beroende variabler) används, Beta och Volatilitet. Resultatet redovisas senare i 
undersökningen i tabell 4. 

3.6 Kritisk metoddiskussion 

3.6.1 Icke slumpmässigt urval 
Man ska iaktta en viss försiktighet när det gäller signifikanstest på icke slumpmässiga urval 
(Denscombe 1998), som i det här fallet eftersom att det begränsar generaliserbarheten till hela 
populationen. Det sociala ansvarstagandet har ökat generellt bland företag (Hoje & Maretno 
2014), få börsnoterade bolag använder sig av väldigt lite CSR, och det kan anses troligt att 
majoriteten av enheterna i populationen skulle ha en relativt god CSR-ratio om denna hade 
funnits kvantifierat på ett jämförbart sätt hos samtliga enheter i populationen. Trots detta, kan 
det ses som en begränsning att ingen av de bolag undersökningen baseras på har en CSR-ratio 
under 30. Man kan förmoda att några enheter i populationen skulle haft en lägre CSR-ratio än 
så. Om så är fallet ger det upphov till samplingsfel, det vill säga den typen av enheter finns 
inte representerade i urvalet. Likaså gäller för väldigt höga CSR värden som möjligen kan 
finnas i populationen men inte i urvalet för undersökningen. Effekten av detta avhjälps därför 
att tidigare forskning visat att sambandet mellan CSR och risk är linjärt (Hoje & Haejung 
2012). Även dessa studier har dock saknat höga och låga CSR-index. Därför hade det varit 
intressant att se hur risken såg ut för företag med låg eller ytterst hög CSR-nivå (om nu sådana 
företag fanns representerade i populationen vilket inte är säkert). 
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3.6.2 Olika CSR-kategorier olika riskpåverkan 
Denna undersökning definierar företagens sociala engagemang utifrån varje företags generella 
CSR-ratio vilket är den genomsnittliga prestationen utifrån de fyra CSR-kategorierna: 
Environment, Governance, Employee och community som tidigare beskrivits. En studie av 
Kiyoung et al., (2013) visar att olika typer av CSR, har olika effekt på skilda intressenter och 
menar att endast vissa typer av CSR minskar risk medan andra CSR-kategorier har mer direkt 
effekt på den finansiella prestationen. Om så är fallet, är det rimligt att tro att vissa CSR 
kategorier har större riskpåverkan än andra även när det gäller svenska företag. Poängen med 
detta resonemang är att lyfta fram, att företag kan ha använt CSR som reducerar risk olika bra, 
även om de har samma generella CSR-ratio. De flesta företag i undersökningen har dock en 
jämn fördelning av CSR inom de olika kategorierna även om marginella skillnader finns. 

3.6.3 Begränsningar i datakällor  
Undersökningen som nämnt begränsas till de företag i populationen som har eller har haft en 
befintlig CSR-ranking på databasen CSRhub. Det gör att företag som av olika anledningar har 
ofullständig rapportering gällande hur CSR integreras i deras verksamhet, inte heller finns 
rankade och kan bli undersökta. Det är inte orimligt att misstänka att företag som i mindre 
utsträckning integrerar CSR i sin verksamhet, inte heller vill synliggöra sitt bristande ansvar 
och undviker rapportering. Det kan vara en anledning till varför undersökningen inte har 
några CSR-värden under ratiot 30 (på CSR-skalan 0-100) och därför inte kan bli undersökta. 
Det kan också vara så att de företag som fått en ranking har det därför att de är duktigare än 
andra på att kommunicera sitt CSR-arbete. 

En viktig aspekt i denna undersökning gäller sättet att kvantifiera CSR-data. Denna process 
har inte varit en del av arbetet för denna uppsats utan skett utom författarnas kontroll. 
Företags sociala ansvar är ett mångfacetterat arbete och värdet av det är en subjektiv 
bedömningsfråga. Hur man till exempel kan avgöra om ansvar i distributionskedjan skall 
värderas högre eller lägre än en god mångfaldspolicy, eller om ett företags klimatpåverkan är 
sämre än ett annat företags är en svår avvägning. Det är omöjligt att veta säkert vad som 
avgjort resultatet av detta och vilka typer av avvägningar eller bedömningar som behövt göras 
av CSRhub-databasens medlemmar som potentiellt påverkat den interna reliabiliteten. Det är 
osäkert hur poäng på vissa indikatorer är relaterade till poäng på andra indikatorer eller vilken 
som är överordnad den andra. 

3.6.4 Datainsamling 
För samtliga 8 variabler som ingår i undersökningen har 187 mätvärden över de fyra åren för 
undersökningen, samlats in manuellt. Ofta ett värde i taget. Det innebär att betavärden och 
standardavvikelse har beräknats för var och en av de 187 företagsåren, likaså med CSR-ratios. 
Samtliga datapunkter (187*5) för varje kontrollvariabel har handplockats en och en. 
Därutöver har en mängd beräkningar samt överföring av data till nya arbetsytor gjorts.  
Författarna för studien har insikt i att detta tillvägagångsätt exponerar undersökningen för risk 
med avseende på den mänskliga faktorn, men har efter bästa förmåga kontrollerat för 
eventuella felaktigheter.  
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4.0 Empiri & Dataanalys 
 
Detta avsnitt inleds med en kort repetition av undersökningens variabler följt av en 
sammanfattande deskriptiv statistik av den insamlade empirin. Studiens tillämpning av 
bivariat korrelation och multivariat regression förklaras, presenteras, och analyseras en i 
taget. Då de valda statistiska testerna innefattar analysmetod och resultat simultant, fann 
författarna det mest lämpligt att inte separera resultat och analys i skilda kapitel. Avsnittet 
avslutas med en djupare analys och diskussion kring tolkningen av resultaten utifrån den 
teoretiska referensramen och tidigare forskning. 
 

4.1 Variabler och Deskriptiv Statistik 
De variabler som används i undersökningen presenteras i nedan angiven tabell.  
Tabellen är avsedd för att beskriva innebörden av etiketter i de följande tabellerna och 
diagrammen för att enklare återkoppla och förstå vad etiketterna avser. 
  



25 
 

4.1.1 Varialbelbeskrivning 
Tabell 1 

Variabel Beskrivning Källa 

CSR-rating CSR genomsnittsratio för 
aktuellt år CSRhub Databas 

Volatilitet 

Mäts som 
standardavvikelsen för 
aktiekursens dagliga 

stängningspris för varje 
aktuellt år 

Morningstar 

Beta 
Beta för varje aktie, varje 

aktuellt år, baserat på 
aktiekursens dagliga 

stängningspris 

Morningstar 

ROA 
Return on Assets. Beräknas 

som nettoinkomst /totala 
tillgångar för aktuellt år 

Morningstar 

Skuldgrad 
Procentuell skuldsättning 
av totala tillgångar och 

operating cash flows från 
verksamheten 

Morningstar 

R&Dint 
Företagets Research och 
Developement-utgifter 

dividerat med dess 
försäljning, aktuellt år 

Orbis & Morningstar 

OCFR 
Operativt kassaflöde 
dividerat med totala 
tillgångar, aktuellt år 

Orbis & Morningstar 

Företagsstorlek Totala tillgångar aktuellt år Orbis 

 Beroende och oberoende, huvud- och kontrollvariabler som behandlas i undersökningen 
samt beräkningsmetod och källa 
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Tabell 2 illustrerar en beskrivning av den empiri som samlats i undersökningen. Här 
presenteras medelvärde och median för samtliga variabler för att få en bild av var datans 
centralmått är placerade för de olika variablerna. Vidare presenteras data uppdelad i fyra lika 
stora delar, kvartiler. Detta har gjorts för att kunna jämföra fördelningen av data och se var 
den främst är placerad (Denscombe 1998). Tabell 2 visar två riskmått, Beta och Volatilitet, ett 
CSR mått samt andra förklarande karaktärsdrag. Medelvärde för Beta är 0,8970 och median 
(det mittersta värdet) som nästan visar samma siffror är 0,8949. Medelvärdet för 
aktiekursernas Volatilitet (standardavvikelse) är 11,44 och medianen är 9,15. Medelvärdet på 
alla CSR-ratings är 56,35 vilket är aningen lägre än medianen 57. Medelvärdet på 
företagstorlek visade ca 235 miljoner kronor och medianen 37 miljoner kronor vilket 
indikerar att större företag (lage cap) i samplet drar upp medelvärdet kraftigt. 

4.1.2 Deskriptiv Statistik 
Tabell 2 

Variabel Antal 
Observationer Medelvärde Median 25e 

kvartil 
75e 

kvartil 

CSR-rating 187 56,3368 57 52 61 

SD 187 11,4403 9,1540 5,2216 13,7953 

Beta 187 0,8970 0,8949 0,7403 1,0590 

ROA 187 6,1843 5,1 2,8 8,4 

Skuldgrad 187 4,0052 2,5 2 3,2 

R&Dint 187 0,0192 0 0 0,0137 

OCFR 187 0,0784 0,0654 0,0292 0,1007 

Företagsstorlek 187 234655676 36771000 17892000 84059000 

Deskriptiv statistik CSR-rating, för två riskmått samt mått på andra karaktärsgrad för de 
undersökta företagen 

4.2 Statistiska Tester 
 

Tabell 3 presenteras korrelationskoefficienter för varje variabelpar. Varje koefficient 
beskriver styrkan i sambandet mellan två olika variabler enligt schemat. Bredvid 
koefficienterna kan i vissa fall stjärnor eller så kallade asterisk ses. Asterisken motsvarar de 
olika nivåerna av statistisk signifikans för sambandet mellan variabelparen. Signifikansen 
utläses genom varje koefficients P-värde vilket beräknats separat genom en individuell 
bivariat regression mellan varje variabelpar (som valts att inte presenteras här). 
 
Låga P-värden innebär hög signifikans, alltså att resultatet inte orsakats av slumpen (Körner 
1998). Asterisk *** motsvarar signifikans på 1 procentsnivån vilket betyder att det är mindre 
än 1 procents risk att slumpen orsakade utfallet. ** motsvarar signifikans på 5 procentsnivån, 
medan * motsvarar signifikans på 10 procentsnivån, alltså det högsta tillåtna p-värdet för att 
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fortfarande betrakta sambandet som signifikant. Gränsdragningen vid 10 procent följer Hoje 
och Haejungs (2012) samt Saurabh och Sachins (2013) exempel. De koefficienter som inte 
har något asterisk intill sig har antingen för svagt samband mellan mindre viktiga varialer för 
att signifikans skall vara intressant, eller i de fall då p-värdet visat ett lägre värde än vad 
asterisk * motsvarar.  
 
Tabell 3 visar ett oerhört svagt positivt samband mellan CSR-ratio och Beta på 0,1435 med 
signifikans på 5 procentsnivån, vilket  betraktas som signifikant och generaliserbart (om 
antagandet om ett representativt urval är korrekt). Korrelationen mellan CSR-ratio och 
standardavvikelse visade ett nästan obefintligt negativt samband på -0,0123 med 10 procentig 
signifikans. Sambandet är så nära noll att det inte alls bör räknas som ett samband men visar 
dock tillräcklig signifikans för att vara pålitligt vilket även gäller för korrelationen mellan 
CSR-ratio och Beta. Beta har också en mycket svagt positiv korrelation med en av de 
förklarande variablerna företagsstorlek, på 0,15, signifikant på en 5 procentig nivå. 
Standardavvikelse (volatilitet) visade slutligen en mycket svagt positiv korrelation med ROA 
på 0,19 också signifikant på 5 procentsnivån. Svaga interna samband mellan 
kontrollvariablerna finns men inget som stör beräkningarna. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten inget samband mellan CSR och risk, de mycket små 
värden som man finner mellan CSR och beta samt CSR och standardavvikelse har dessutom 
olika riktning vilket gör sambandet mellan CSR och risk som denna studie ämnat att 
undersöka än mer obefintligt. 
Pearsons bivariata korrelation beräknades enligt nedan matematisk formel. 
 
Formel 5. Pearsons bivariata korrelation 
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4.2.1 Bivariat korrelations koefficienter  
Tabell 3 

Variabel CSR-ratio Beta SD ROA Skuldgra
d R&Dint OCFR Företags- 

storlek 
CSR-ratio 1        

Beta 0,1435** 1       
SD -0,0123* 0,0798 1      

ROA 0,0419 -0,0963 0,1925*** 1     
Skuldgra

d 0,0257 0,0112 -0,0098 -0,0506 1    

R&Dint 0,0037 0,1011 -0,0084 -0,0288 -0,0604 1   
OCFR 0,0921 -0,0216 0,1521 0,3198 0,0547 -0,0449 1  

Företags- 
Storlek 0,0347 0,1514** -0,1050 -0,1377 0,4513 -0,0484 -0,1767 1 

Tabellen beskriver Pearsons Korrelationskoefficienter mellan samtliga variabelpar för de 187 
observationerna (per variabel) från 2012 tom. 2015. Se tabell 1 för variabelbeskrivning. * P-
värde <0,1 (10%); ** P-värde <0,05 (5%) och *** P-värde <0,01 (1%) 
 
Då mycket få variabler visade någon signifikant korrelation i det bivariata analysen, och 
sambandet mellan huvudvariablerna var mycket svagt kan vi inte vidare undersöka CSR-
engagemangs inkrementella påverkan på företags risk kontrollerat för andra påverkande 
variabler. Vi presenterar trots det två multivariata regressioner i tabell 4 för att ytterligare 
demonstrera frånvaron av samband.  
 
Endast en variabel visade samvariation med beta i den multivariata regressionen, detta var 
dessutom bara kontrollvariabeln R&Dint men sambandet var inte signifikant. Av de variabler 
som visade samvariation med standardavvikelse var ROA den enda koefficienten på 0,23 som 
var starkt signifikant. Men något samband mellan CSR och riskmåtten kunde givetvis inte 
påträffas här heller, även om de obefintligt små koefficientvärdena hade samma riktning (+ 
och -) som i tabell 3. Koefficienten mellan CSR och huvudriskmåttet standardavvikelse var i 
denna mätning högst insignifikant vilket gör siffran opålitlig och icke generaliserbar. Det gör 
det också svårt för studien att fylla hela sitt syfte. Koefficienten mellan CSR och det 
sekundära riskmåttet beta var obefintligt liten, men i vart fall signifikant. 
 
Determinationskoefficienten för de multivariata testerna i sin helhet, justerat R² visade att 
endast 3,24 procent av förändringen av riskmåttet Beta berodde på de oberoende variabler 
som använts (CSR och kontrollvariabler). Detta med en 10 procentig signifikans (Enligt ”F-
signifikans”-värdet). Förändringar i aktiernas volatilitet (standardavvikelse) berodde endast 
till 2,03 procent av de oberoende variablerna, denna mätning visar dock ingen signifikans och 
kunde därför inte tillskrivas någon trovärdighet. Kontrollvariablerna är menade att förklara 
riskens variation men gör inte det i detta fall. Enligt dessa resultat finns det alltså ytterligare 
variabler som huvudsakligen påverkar företagens risk, som inte är någon av de oberoende 
variabler som har mätts.  
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4.2.2 Multivariat Regression 
Tabell 4 

Beta Standardavvikelse 
Regressionsstatistik 

Justerat R² 0,0324 0,0203 
F-signifikans 0,0628 0,1374 

Koefficienter 
CSR-Rating 0,0051 -0,0391 

ROA -0,0030 0,2251 

Skuldgrad -0,0026 0,0463 

R&Dint 0,3525 -0,2120 

OCFR 0,0992 10,8929 

Företagsstrl 0 0 
P-värde 

CSR-Rating 0,0559 0,7317 

ROA 0,2443 0,0447 

Skuldgrad 0,3730 0,7150 

R&Dint 0,1720 0,9845 

OCFR 0,6633 0,2612 

Företagsstrl 0,0338 0,3368 
Tabellen beskriver två Multivariata regressions beräkningar för de 187 observationerna (per 
variabel) från 2012 tom. 2015. Den beroende variabeln är Beta i den första kolumnen och 
standardavvikelse i den andra kolumnen. Tabellen visar variablernas sammantagna 
förklaringsgrad och dess signifikans (Justerat R² och F-signifikans), koefficienter mellan 
oberoende och den beroende variabeln samt dess enskilda p-värden. 

4.3 Analysdiskussion 
Resultaten för denna studie går inte i linje med merparten av den tidigare forskning som 
presenterats och använts som referensram för denna studie. Därmed stödjs inte hypotesen om 
riskreduktion som följer traditionen i liknande studier (Hoje & Haejung 2012; Saurabh & 
Sachin 2013) där signifikanta och relativt starka samband mellan CSR och Beta samt CSR och 
volatilitet påträffas. Denna studien kan inte finna ett sådant samband och kan därför inte 
förkasta H0: ”Svenska börsbolag saknar ett negativt samband mellan Corporate social 
responsibility och risk”. Den kan dock inte heller helt styrka att det saknas ett negativt 
samband då koefficienten mellan CSR och det primära riskmåttet standardavvikelse inte visat 
signifikans i den multivariata regressionen, vilket gör denna del av resultatet opålitligt.  
 
Frågeställningen lyder: Hur ser sambandet mellan CSR och risk ut för offentliga svenska 
företag. Det mest trovärdiga svaret på frågeställningen är att studien inte kan svara för CSRs 
samband med den totala risken mätt som volatilitet eftersom korrelationskoefficienten inte 
visade signifikans i den multivariata regressionen. Därav kunde inte heller frågan om hur 
detta samband och dess kausalitet såg ut besvaras vidare i den multivariata analysen. 
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Korrelationskoefficienten mellan CSR och Beta som representant för marknadsrisken, visade 
inget i princip samband med CSR men var emellertid signifikant både i det bivariata och 
multivariata testet. Det antyder att CSR inte påverkar just marknadsrisken i den svenska 
populationen. Och om den i någon mån gör det bör det i så fall finnas motsatta effekter som 
neutraliserar detta. Trots signifikans mellan Beta och CSR är ett problem att det inte funnits 
tillräckliga belägg att helt och hållet lita på urvalets representativitet. Svaret på frågan hur ett 
mer inkrementellt samband med marknadsrisken såg ut kunde inte heller besvaras genom den 
multivariata analysen eftersom att sambandet var för svagt från början.  
 
Studien lyckas inte helt besvara frågan i syftet ifall CSR-intensiva företag i Sverige verkligen 
har riskfördelar, gentemot de som är mindre CSR-intensiva. De resultat som erhållits talar 
dock mer mot, än för, att CSR-intensiva företags skulle ha riskfördelar, särskilt i avseende på 
marknadsrisken. Analysen av undersökningen kan bara behandla de resultat som har funnits 
att tillgå och fokuserar därför främst på förklaringar till avsaknaden av ett samband med 
marknadsrisk. 
 
Capital Asset Pricing Model: Tidigare studier har visat att sambandet mellan CSR och 
marknadsrisk är negativ och signifikant (Hoje & Haejung 2012; Saurabh & Sachin 2013) 
vilket inte stämmer överens med denna studies resultat.Denna studie ser inget utslag på 
betavärdet hos företagen som kan kopplas till mer intensivt CSR-arbete. Denna teori syftar 
inte heller till att förklara sådant utan fokuserar främst på förhållandet mellan marknadsrisk 
och avkastning. 
 
Legitimitetsteori: De företag som utgjort samplet för denna studie har alla en CSR-ratio och 
är förmodligen alla angelägna om att deras engagemang skall bidra till deras legitimitet. Man 
kan också tro att de flesta intressenter (som också drar fördel av CSR) tycker att det skall ingå 
som en del av verksamheten. En fråga man kan ställa sig är dock om CSR-engagemanget får 
intressenter att höja på ögonbrynen (i positiv bemärkelse) när samhällsklimatet är sådant att 
CSR förväntas av företagen (Burchell & Cook 2013). Grunden i legitimitetsteori är att 
legitimitet är något relativt sin kontext som förändras konstant (Kiyoung et al. 2013) vilket 
hänger ihop med att både synen på och effekten av CSR varit olika över tid (Chang et al. 
2013; Hoje & Maretno 2014). Kanske har vi kommit till en tid och kontext där det är för givet 
taget att företag engagerar sig i CSR vilket gör effekterna av rapportering kring CSR mindre 
effektiv ur långsiktigt riskhänseende, intressenter upplever det som självklart, inte något 
utöver vad som förväntas. Det skulle i så fall förklara varför denna studie inte kunde finna 
någon samvariation att tala om mellan CSR och marknadsrisk (och ingen signifikant relation 
mellan CSR och total risk i den multivariata delen).  
 
Utav Suchmans (1995) tre legitimitetskategorier tycks CSR i organisationer främst handla om 
moralisk legitimitet (Claasen & Roloff  2011). Eftersom att CSR-engagemang på ett område 
inte kan ersätta legitimitetsförluster genom misslyckanden på ett annat område (ibid.) är det 
inte säkert att legitimiteten summerat blir positiv och därav kanske effekten inte blir 
riskreducerande, vilket också i viss mån kan bidra med en förklaring till denna studies 
resultat. CSR ses inte som någon extraordinärt, däremot kan effekterna bli tydliga då 
förväntningarna inte uppnås eller då den den bild företagen målat upp av sig själva inte alls 
visar sig stämma. Social ”ansvarslöshet” har visat sig positivt och starkt korrelerad med 
finansiell risk (i vilken marknadsrisk utgör en väsentlig del) (Oikonomou et al. 2012). 
 
 

http://h


31 
 

Agentteori: Agentproblem kan uppstå i distributionskedjan när aktörer i denna inte fullföljer 
”förväntningarna” hos slutkunden och dess omgivande intressenter (Wiese & Toporowski 
2013; Ciliberti et al. 2010). Den anseendeförstörande effekten som uppstår  kan ses som en 
agentkostnad och påverkar risken negativt (Porter & Kramer 2011). Det är inte orimligt att tro 
att denna problematik uppstår oftare där import och internationell handel är frekvent som i 
Sverige. Den kontraproduktiva effekten av CSR-engagemang som uppstår vid diskrepans 
mellan bilden av företaget och dess ”verkliga jag” skulle kunna neutralisera de riskfördelar 
som kan ges av CSR-arbete eftersom att social ansvarslöshet är starkt positivt korrelerat med 
finansiell risk (Oikonomou et al 2012). Det har potential att delvis förklara det ”nollresultat” 
som denna studie visat. Just därför att populationen i denna studie tvingas stå till svars för 
problematik kring internationell handel mer frekvent. 
 
I den teoretisk referensramen för denna uppsats diskuteras ocks  ”det andra agentproblemet” 
som något som talar mot den traditionella riskreducerings hypotesen. Svenska bolags 
koncentrerade ägarstruktur genererar en konflikt som grundar sig i minoritetsägarnas 
bristande inflytande (Villalonga & Amit 2004). Där de dominanta ägarna i stor utsträckning 
dessutom är familjemedlemmar (La Porta et al. 1999). Det diskuteras om dessa företag alls är 
föremål för marknadskontroll (Jansson & Larsson-Olaison 2015) vilket kan spela en roll i den 
avsaknad av samband mellan CSR och marknadsrisk som studien visar för den svenska 
företagspopulationen. Liksom agentproblematiken i distributionskedjorna, kan även denna 
agentproblematik neutralisera, eller åtminstone matta av de riskfördelar som studier generellt 
hävdar.  
 
Stakeholder Theory: ”Det andra agentproblemet” kan ocks  diskuteras ur ett 
intressentperspektiv. Andelen ”allmänna” eller ickedominanta ägare är förh llandevis liten i 
svenska offentliga företag (Jansson & Larsson-Olaison 2015). Detta är en intressentgrupp som 
är både stor och inflytelserik i typiskt marknadsorienterade finansiella system (ibid.). I denna 
studie får en annars inflytelserik intressent (Kwok & Tadesse 2006) som påvisats reagera på 
CSR information, en mindre betydelse. I en population där en CSR-känslig intressentgrupp är 
mycket mindre och har lite inflytande, kan den riskreducerande effekten avta och bidra till de 
resultat som visas i denna undersökning. 
 
Tidigare forskning (Jensen 2002) har använt Stakeholder Theory för att styrka att risk och 
finansiell prestation förbättras av CSR. Ur detta perspektiv kan teorin inte förklara eller ge 
tyngd åt utfallet i denna studies resultat att (marknads)risken inte reducerats av CSR. En 
reflektion kring den egna undersökningen är dock att företag ur samplet som visat hög CSR-
ratio, inte nödvändigtvis fått alla sina inflytelserika intressenter nöjda. En hög ratio reflekterar 
graden av CSR-intensitet men säger inget om vilken typ av arbete som gjorts (inom vilken 
CSR-kategori), till vilka intressenter det riktats eller om just denna kategori av CSR är den 
som har störst påverkan på risken. En studie som har undersökt enskilda CSR-kategoriers 
inverkan på företagsrisk (Chang et al. 2013) visade att olika kategorier riktat sig till olika 
intressentgrupper. De olika kategorierna visade sig också påverka risk olika mycket (ibid.). 
Denna undersökning kontrollerar inte olika CSR-kategoriers riskpåverkan utan använder det 
genomsnittliga CSR-ratiot och jämför det med risken. Stakeholder Theory har fått sin tyngd av 
studier som bevisat att väl omhändertagna intressenter är bra för den långsiktiga finansiella 
prestationen, vari  riskreduktion utgör en del. Eftersom denna undersökning inte utforskat om 
”rätt” intressenter är nöjda d  prioriteringen av CSR-kategorier varit relativt okänd, kan 
studiens resultat inte heller hävdas tala emot teorin. Ingen riskreduktion kunde fastslås, men 
inte heller vilka CSR-åtgärder som vidtagits eller vilka/hur stor andel av intressenterna som 
blivit tillfredsställda. 
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Övrig forskning: Forskning har visat att CSR-arbete i sig inte ger bättre finansiell prestation 
om företagen inte lyckas kommunicera det arbete dem gör vidare till sina intressenter (Mishra 
& Modi 2016). Företag kan vara olika bra på att kommunicera sitt engagemang i CSR-frågor 
så att många intressenter inte heller känner till det (ibid.). Om detta skulle vara fallet i samplet 
för denna undersökning skulle det få effekt på riskreduktionens avspegling i 
(marknads)risken. Ju färre företag som finns i urvalet desto större blir risken att företeelser 
som bristande marknadsföring av CSR ger utslag på resultatet. Ju mer självklart det blir att 
företag engagerar sig i CSR desto mindre speciell och effektfull blir förmodligen 
marknadsföring av CSR. I takt med det, blir kostsam marknadsföring kanske också mindre 
vanlig och ansträngningar att ”st  ut i mängden” kanske satsas p  annat. Rent hypotetiskt 
kanske inte lite mer, eller lite mindre CSR då göra så stor skillnad. 
 
Slutledning: Denna studie har inte besvarat frågan om kopplingen mellan CSR och total risk 
(volatilitet) vilket var en del av syftet. Om man skall tro många år av forskning finns det ett 
negativt statistisk samband mellan CSR och risk utifrån de stora populationer som tidigare 
undersökts. Men det tycks ändå vara så att flera faktorer spelar in i sambandet och kan 
påverka CSR:s riskreducerande effekt. Några potentiellt påverkande faktorer har föreslagits 
här medan vissa (exempelvis skuldsättningsgraden) har visat sig påverka riskreduktionen av 
CSR i andra studier (Saurabh & Sachin 2013).  Kanske kan mindre populationer med särskilda 
omständigheter påverkas särskilt av sina omständigheter. Kanske finns det negativa 
verkningar av CSR som tar ut och neutraliserar de goda. Det föll sig lyckligtvis så att 
åtminstone det sekundära riskmåttet beta visade signifikans både i det bivariata och 
multivariata testet så att man med viss sannolikhet kunde säga att resultatet skulle bli 
detsamma om testerna gjordes om. Mycket få av de kontrollvariabler som tidigare påvisats ha 
stark korrelation med aktiens volatilitet och beta (Hoje & Haejung 2012; Saurabh & Sachin 
2013) visade någon samvariation alls i denna studie, vilket fått författarna att ifrågasätta 
exaktheten i empirin för riskvariablerna. Särskilt därför att avsaknaden av samvariation 
mellan förklarande variabler och risk inte har kunnat förklaras teoretiskt eller genom liknande 
resultat i tidigare studier. Detta tillsammans med viss osäkerhet kring urvalets 
representativitet, begränsar vidden av det bidrag som kan tillskrivas denna studie. Trots det 
bringar den ändå ett visst värde och det presenteras i följande kapitel. 
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5.0 Slutsats  
 
Kapitlet inleds med slutsatsen utifrån analys av resultatet och det bidrag undersökningen 
tillfört området utifrån den frågeställning och syfte som varit studiens utgångspunkt. Avsnittet 
och uppsatsen avslutas med förslag på framtida forskning utifrån insikter genererade från 
arbetet med studien.  
 
 
Resultaten antyder att CSR-intensiteten hos svenska börsbolag inte har någon inverkan på 
marknadsrisken, men kan inte svara på hur den totala risken påverkas av CSR i denna 
population. Härav lyckas studien bara delvis fylla sitt syfte och besvara frågeställningen. 
Särskilt därför att man inte lyckats svara för det primära riskmåttet. Härav är CSRs påverkan 
på den idiosynkratiska delen av total risk fortfarande obesvarad. 
 
CSR och Marknadsrisk visar ingen korrelation men studien har inte utrett orsakerna till detta. 
Därför kan man inte utesluta att det kan finnas riskreducerande aspekter av CSR på det sätt 
som tidigare studier påvisat. Vi kan bara konstatera att summan av omständigheterna inte 
visat något nämnvärt samband. Även om det kan tyckas knapphändigt bidrar det ändå till 
grund för fortsatt forskning kring varför inget samband till marknadsrisken kunde påträffas i 
denna population, och vilka faktorer som orsakat detta. 
 
Studien bidrar till att åter igen lyfta frågan om riskpåverkan men med utgångspunkt att olika 
kontexter kan ge olika resultat. Då den del av resultatet som varit signifikant antyder att 
effekterna av CSR delvis varit annorlunda i den svenska populationen jämfört med den 
anglosaxiska, bekräftas legitimitetsteorins ide om kontextberoendet. Effekterna, i detta fall 
riskreduktionen av CSR kan, och bör utifrån denna utgångspunkt förändras med tid och vid 
andra omständigheter. Detta bör behålla synen på frågan gällande CSR och risk som 
föränderlig och ett ännu oavslutat kapitel. 

5.1 Framtida forskning 
Efter slutförandet av undersökningen kan man konstatera att avsaknaden av samband mellan 
CSR och marknadsrisk för svenska börsbolag tyder på att någon omständighet i företagens 
omgivning bör ha bidragit till att ett samband saknades. Det är okänt om det var just de 
faktorer som distingerades som ”skillnader” mot de anglosaxiska företagens kontext, som de 
facto orsakat det försvagade sambandet. Det kan också ha varit en eller flera andra faktorer 
som bidragit till detta. Vid en ny studie av CSR:s riskpåverkan i svenska börsbolag vore det 
värdefullt att specifikt kontrollera för variablerna som misstänkts ligga bakom avsaknaden av 
ett samband. Detta kunde i ett inledande skede göras genom ytterligare kontrollvariabler som 
omfattande: Ägarstruktur eller andel dominanta ägare, dummyvariabler för dominant 
familjeägda företag, samt de deltagande företagens grad av import. Dessa kunde tillsammans 
med övriga variabler som använts undersökas i en ny multivariat regression. 
 
En annan möjlighet kunde vara en komparativ studie mellan dominant familjeägda och icke 
dominant familjeägda företag där övriga förutsättningar (utöver ägarförhållandena) skulle 
vara så lika som möjligt. Därefter kunde man undersöka företagens risk och andra finansiella 
effekter av likartat CSR-arbete. 
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Givetvis vore det tillfredställande att också få svar på sambandet mellan CSR och total risk på 
den svenska populationen. I synnerhet den idiosynkratiska delen. Signifikant resultat kunde 
möjligen uppnås genom att utöka vidden till en totalundersökning över de drygt 300 svenska 
börsbolagen.  
 
Studien som presenterats i denna uppsats har inte beaktat att CSR-engagemang inom olika 
områden kan påverka företags risk olika mycket. Att utforma en studie som kunde reda ut 
vilka verkningar och effekter som olika CSR-kategorier kan ha på risk, eller andra 
dimensioner av finansiell prestation skulle klargöra och precisera värdet av olika typer av 
CSR. Det kunde i sin tur underlätta tillämpningen av CSR i strategiskt hänseende, både ur ett 
ägar-och ledningsperspektiv. 
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