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Sammanfattning 

På senare år har diskussioner kring hållbart företagande uppmärksammats från olika aspekter. 

Att företag förväntas ta ansvar för att främja samhället ur positiva aspekter (CSR). Detta kan 

ske på flera olika sätt, allt från att minska negativ klimatpåverkan till att ta ställning mot 

korruption. Studiens syfte är att analysera om det finns samband mellan ökad omsättning och 

CSR-betyg. Denna studie grundar sig på börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen. För en mer 

nyanserad forskning, analyseras de olika aspekterna i CSR, samtidigt som branschperspektiv 

inkluderas. Resultatet i denna studie blev att det inte gick att påvisa ett signifikant samband 

mellan CSR och omsättning. Däremot presenteras ett negativt samband vid fokus på 

branschperspektiv. 
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Abstract 

In recent years, discussions about sustainable business have attracted attention from various 

aspects. Companies are expected to take responsibility for promoting society from positive 

aspects (CSR). This can be done in several different ways,  from reducing the negative 

climate impact to taking a stand against corruption. The purpose of the study is to analyze 

whether there is an impact between increased sales and CSR grades. This study is based on 

large companies listed on the Stockholm Stock Exchange. For more nuanced research, the 

various aspects of CSR are analyzed, while industry perspectives are included. The result of 

this study was that it was not possible to show a significant impact between CSR and sales. 

On the other hand, a negative impact is presented when focusing on the industry perspective. 
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1.  Inledning 

I denna del av uppsatsen presenteras studiens bakgrund samt varför denna studie är relevant. 

Problematiseringen introduceras, till följd av forskningens syfte och frågeställningar. Kapitlet 

avslutas med en disposition som förklarar arbetets struktur.  

 

1.1 Bakgrund    

I dagens samhälle är det en självklarhet att företag ansvarar för sin omgivning, där företagen 

genomför hållbarhetsarbete på frivillig basis. Hållbarhetsarbete hjälper företag att framgå som  

ansvarsfulla affärspartners samt säkerställa ett bättre samhälle utöver de ekonomiska och 

juridiska skyldigheterna företagen har (Schwartz and Carroll, 2008). Kortfattat kan Corporate 

Social Responsibility (CSR) beskrivas som handlingar som resulterar till positiva 

samhällsaspekter samt att undvika handlingar som leder till skadliga konsekvenser av samhället 

(Miska m.fl., 2013). Detta på grund av att denna studien utgår ifrån att bolag som tar större 

ansvar får bättre rykte samt attraherar fler intressenter. CSR är ett väldigt aktuellt ämne eftersom 

samhället ständigt står för flera utmaningar såsom klimatförändringar, korruption samt 

jämställdhet som är några viktiga punkter (Svensk Handel, 2021). 

  

CSR är ett väldiskuterat ämne vars genomslagskraft ökat kraftigt de senaste decennierna. I och 

med den ökande miljömedvetenhet har CSR används alltmer för att visa hur företagen tar 

hänsyn till samhället och miljön. CSR-aktivitet hjälper företagen visa hur de tar hänsyn till 

sociala-, bolagsstyrnings- samt miljöaspekter (Miska m.fl., 2013). Eftersom icke-finansiella 

mål som CSR fått en större betydelse de senaste decennierna har det resulterat i mer forskning 

inom ämnet. Det har gjorts undersökningar på bland annat företags hållbarhetsredovisningar 

(Svensk Handel, 2021).  

  

År 2017 infördes ett krav på alla medelstora och stora företag ska årligen presentera en 

hållbarhetsredovisning. I redovisningen presenteras information om hur företaget tar hänsyn till 

miljö-, sociala- samt styrnings-aspekter. Hållbarhetsredovisningar gör det lättare att jämföra 

företag i Sverige då de har skyldighet att redovisa specifik information kring de olika CSR-

aspekterna (SFS 1995:1554 6 kap. 10§). Förhållandet mellan CSR och dess intressenter har 

funnits länge men blivit mer etablerat och formaliserat på senare tid i och med lagkrav och 

skyldigheten att redovisa. Utöver investerarens perspektiv så är kunden den intressent som 

https://www-emerald-com.ezproxy.hkr.se/insight/content/doi/10.1108/SRJ-08-2018-0208/full/html#ref043
https://www-emerald-com.ezproxy.hkr.se/insight/content/doi/10.1108/SRJ-08-2018-0208/full/html#ref034
https://www-emerald-com.ezproxy.hkr.se/insight/content/doi/10.1108/SRJ-08-2018-0208/full/html#ref034
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handlar företags produkter och tjänster vilket bidrar till företags omsättning. Detta har resulterat 

i att stora och medelstora börsnoterade bolag presenterar CSR-aktivitet vilket leder till att 

intressenter har lättare tillgång till data för att kunna jämföra bolag inför kommande köp och 

investeringar. CSR-aktivitet är således vägledande för intressenter som kunder och investerare 

som vill välja ansvarsfulla bolag som bidrar till en hållbar samhällsutveckling (Svensk Handel, 

2021). CSR aktiviteter medför även kostnader för företagen att genomföra, visar en studie som 

genomfördes av Swedbank (2021). Detta är en anledning till valet att genomföra en studie kring 

sambandet mellan CSR-aktivitet och omsättning. 

 

1.2 Problematisering & Syfte 

Förhållandet mellan CSR-aktivitet och omsättning presenteras av tidigare forskning, vilka visar 

på delade slutsatser. Tidigare forskning har genomförts på marknader runtom i världen och 

genererat motstridiga slutsatser kring sambandet mellan CSR och omsättning, dessa lyfts upp i 

fortsättningen av kapitlet. Inledningen av problematiseringen består av en presentation av de 

tidigare studiernas resultat samt slutsats. Detta för att ge läsaren en förståelse till studiens 

problematisering samt syftet med studien. I den avslutande delen av detta avsnitt presenteras 

även hur studien skiljer sig från tidigare studier vilket ska bidra till en minskad kunskapslucka, 

detta genom att besvara tre frågeställningarna som presenteras.  

  

En studie av Nyame-Asiamah m.fl., (2020) undersökte sambandet mellan två stora företag i 

Storbritannien. Författarna påvisade att företag fick ökad omsättning på grund av att sociala 

aspekter bidrog till ett bättre rykte för företag. Författarna menade även på att det fanns ett 

samband mellan CSR och omsättning oavsett vilken aspekt av CSR företag arbetade med 

(Nyame-Asiamah m.fl., 2020). Sambandet bekräftades med en studie som gjordes kring ökad 

lönsamhet och ESG-kriterierna presenterades av Zhao m.fl., (2018). Studien undersökte bland 

annat stora företag i Kina och kom fram till att företag skulle ha fått ökad lönsamhet om 

företagen lagt större fokus på ESG-kriterierna. I samband med företags ökade lönsamhet ökade 

även företagets omsättning. Försäljningen ökade på grund av att investerares krav på 

hållbarhetsrapporter ökade med tiden  (Zhao m.fl., 2018). I enlighet med studien av Zhao m.fl., 

(2018), presenterade Aboud & Diab (2018) att CSR-aktivitet gav en positiv effekt för företags 

omsättning. Det som däremot skiljer studien är att Aboud & Diab (2018) undersökte olika stora 

bolag. I kontrast till Zhao m.fl., (2018) som endast undersökte stora bolag. Även denna studie 
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påvisade att en ökning i CSR-aktivitet ledde till en ökning i omsättningen, trots de olika 

forskningsområden. För en ökad förståelse och bredare generaliserbarhet diskuteras även 

sambandet av Garcia m.fl., (2017) som undersökte marknader runt om i världen med fokus på 

u-länder. Studien av Garcia m.fl., (2017) påvisade ett positivt samband mellan CSR-aktivitet 

och omsättning, trots den annorlunda marknaden studien grundade sig på. En annan studie av 

Yannan m.fl., (2021) undersökte företag i produktion och industribranscher i Kina och 

Saudiarabien. Yannan m.fl., (2021) påvisade att ökad integration i samhället och miljöansvar 

ledde till starka relationer med intressenter som i slutändan gav fruktbara resultat för företags 

omsättning. 

  

Tidigare forskning som bestrider sambandet är Fatemi m.fl.,(2018), Taylor m.fl., (2018) och 

Brammer  m.fl., (2006). I forskningen av Fatemi m.fl.,(2018) presenterades en slutsats som 

påvisade att ökad CSR-aktivitet ledde till ökad omsättning men även att CSR-aktivitet gav en 

motsatt effekt genom att intressenter tolkade CSR-aktivitet som ett kamouflage för företag att 

dölja sina dåliga sidor. Denna motsatta effekt menade Fatemi m.fl.,(2018) sänkte företagsvärdet 

och i sin tur företags omsättning. Taylor m.fl., (2018) påvisade att CSR-aktivitet inte ökar 

omsättningen förutom vid fokus på den sociala aspekten. Taylor m.fl., (2018) menade att 

förhållandet var positivt förknippat av konsumentorientering, där den positiva effekten av 

engagemang för socialt ansvar bidrog till att företag fick fler kunder och intressenter. Brammer 

m.fl., (2006) som undersökte marknaden i Storbritannien, presenterade att det inte fanns 

signifikant skillnad för sambandet. Författarna argumenterade därför att det är nödvändigt med 

vidare forskning kring sambandet mellan CSR:s olika områden, vilket denna studien 

undersöker (Brammer m.fl., 2006). Detta för att veta vilken aspekt av CSR som har ett samband 

till omsättning, samt vilken aspekt som inte har ett samband.  

  

Enligt tidigare forskning presenteras att CSR-aktivitet medför även kostnader, vilket resulterar 

att de inte alltid är lönsamt för företag att genomföra dessa aktiviteter (Nyame-Asiamah m.fl., 

2020). Samt visar en studie av Larsson och Skyttner(2016) att industriföretag rapporterar hög 

aktivitet för miljöaspekter. Detta för att påvisa att företag inte påverkar naturen negativt med 

sitt industriarbete (Larsson och Skyttner, 2016). Vilket är i enlighet med studien av Yannan 

m.fl., (2021) som argumenterade för att miljöarbete bidrar till ökad omsättning för företag i 

industribranscher. Detta bidrar till relevansen i hur företag i olika branscher arbetar med CSR-

aktiviteter, för att se ifall en viss aspekt av CSR har ett större samband vid viss bransch. 

Eftersom CSR är ett krav som ställs av intressenter, förväntas företagen att uppfylla dessa, vilket 
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skapar en problematisering. Det vill säga hur företaget både ska uppfylla intressenternas krav 

på bolagets CSR samtidigt som företaget vill öka sin omsättning. 

 

Huvudfrågan i denna studie är att undersöka sambandet mellan CSR och omsättning, men även 

vidare forska kring de olika aspekterna i CSR, för att bidra med ytterligare forskning och 

uppfylla kunskapsgapet som presenteras enligt studie av Brammer  m.fl., (2006). Denna 

undersökning bidrar därför med en tydligare bild kring vilken del av CSR-aspekten som har 

störst betydelse för företag i en viss bransch och därmed genererar högre omsättning. Tidigare 

forskning har inte lagt stor vikt på vilken bransch som fokuserar på respektive aspekt av CSR 

för att generera högsta möjliga omsättning. Samtidigt är inte tidigare studier gemensamma vad 

gäller slutsatsen. Det gör att denna studien bidrar med ytterligare data till ämnet genom att 

utföra denna rapport och försöka undersöka vilken del av CSR-aspekter som är det mest 

signifikanta vid respektive bransch. Samtidigt kommer även den geografiska aspekten bidra 

med ytterligare kunskap om ämnet, då studien grundar sig på en annan marknad, det vill 

Stockhom OMX. Denna studien avgränsar även sig till nyckeltalet omsättning, då tidigare 

studier mer generellt fokuserade på andra nyckeltal. 

  

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan företags CSR-aktivitet och 

omsättning för att därmed kunna se om CSR-aktivitet bidrar till större omsättning, vilket är den 

huvudsakliga frågeställningen. För att studien ska bidra med en mer nyanserad bild av 

sambandet undersöker denna studien olika branscher, samt utforska de olika områden i  CSR-

aspekter. Detta för att bidra med forskning inom området, därav studiens relevans för att 

uppfylla tidigare forsknings kunskapslucka (Brammer m.fl., 2006). För denna studie besvaras 

frågeställningar istället för att använda hypoteser. Därmed grundar sig studien på följande 

frågeställningar: 

 

●   Bidrar högre CSR-aktivitet till större omsättning? 

●   Vilken aspekt av CSR är mest signifikant för omsättningen? 

●   Vilka branscher påverkas signifikant av samtliga områden i CSR? 

  

Orsaken kring varför följande tre frågeställningar presenteras är att studien ska bidra med vidare 

forskning och göra denna studie mer unik. Huvudfrågan är “Bidrar högre CSR-aktivitet till 

större omsättning?” och denna kompletteras av de två följande frågorna som presenteras, vilka 

är även förslag på vidare i de tidigare studierna. Detta eftersom det finns mycket forskning kring 
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de sambandet mellan CSR och omsättning, men inte med fokus på de olika områden i CSR-

arbetet samt bransch-perspektivet. Detta lyfts även upp i problematiseringen.  

 

1.3 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I den inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund där läsaren får kunskap om ESG-

modellen som problemformuleringen grundar sig på. Problematiseringen kring studien lyfts 

fram, efter problematiseringen introduceras studiens syfte och frågeställningar. Kapitel ett 

avslutas med en disposition som ska illustrera studiens struktur. 

  

Kapitel 2 – Teoretiska referensram  

Studiens andra kapitel berör den teoretiska referensram, som lägger grunden för arbetet. Detta 

kapitel börjar med att introducera Intressentmodellen följd av förhållandet mellan CSR och 

omsättning. Detta kapitel presenterar även ESG som ett betyg som förklarar CSR-aktivitet och 

som är aktuell vid metoden och operationaliseringen. Kapitlet avslutas med forskningsmodell, 

teori och tidigare forskning. 

  

Kapitel 3 – Metod 

Kapitlet presenterar den vetenskapliga- och den empiriska metoden. För den vetenskapliga 

metoden presenteras studiens forskningsfilosofi, forskningssyfte, forskningsstrategi och 

forskningsmetoder. Kapitlet presenterar även den empiriska metoden som berör studiens 

datainsamling, operationalisering och regressionsanalys. Avslutningsvis förklaras 

multikollinearitet, validitet och reliabilitet. 

  

Kapitel 4 – Resultat och analys 

Resultat och analys presenteras i det fjärde kapitlet. Kapitlet börjar med att presentera deskriptiv 

statistik som förklarar samtliga variabler som är aktuell i studiens regressionsmodell. Till följd 

av detta presenteras tabeller med resultat av regressionsmodellen med beskrivningar av resultat 

samt analyser. Kapitlet avslutas med att presentera en analys av regressionsmodellen. 

  

Kapitel 5 – Slutsats 
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Avslutningsvis presenteras studiens slutsats i femte och sista kapitlet. I detta kapitel besvaras 

de tre frågeställningarna som presenteras i inledningen. Kapitlet avslutas med studiens bidrag 

och förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

För att ge läsaren en förståelse för de relevanta teorierna i denna avhandling, introduceras 

lämpliga modeller och teorier i detta kapitel. Den första delen handlar om intressentmodellen, 

därefter ges läsaren en tydligare bild av CSR och en fördjupning inom de olika aspekterna. 

Slutligen beskrivs forskningsmodellen och tidigare forskning. 

2.1 CSR 

Corporate Social Responsibility är ett styrnings koncept där företag integrerar miljö- samt 

sociala frågor i sin verksamhet. CSR är generellt sätt den metod som hjälper företag att få en 

balans av sitt finansiella-, sociala- och miljöfokus samtidigt som man försöker möta ägarnas 

förväntningar (Miska m.fl., 2013). Företag kan arbeta med att lägga upp CSR-mål för att 

försöka uppnå en positiv förändring på samhället. Ett par sätt för företag att lägga upp CSR-

mål är genom att lägga upp miljövänliga mål, förespråka jämlikhet samt genom att se till att 

verksamhetsbesluten är etiska. Därmed kan CSR-aktivitet genomföras med hjälp av miljö-, 

socialt-, och bolagsstyrning- arbete (Miska m.fl., 2013). Arbete som företag kan genomföra 

inom de olika aspekterna beskrivs med hjälp av modellen nedan. 

 

Företags intressenter lägger väldigt stora krav på hållbarhet vilket leder till att företagen 

marknadsför sin CSR-aktivitet för att uppmärksamma företags intressenter. Svensk Handel har 

genomfört en undersökning som mäter intresset för hållbarhet. Enligt undersökningen som 

presenterades år 2018 uppgav 77% av intressenterna att de hellre handlar hos företag med hög 

CSR-aktivitet, detta jämfört med året innan där det var 72% (Svensk Handel, 2021).  Även ur 

ett företagsperspektiv har det skett en markant ökning då det 2016 var endast 34% som hade en 

eller flera som arbetade aktivt med hållbarhetsfrågor. Detta har ökat till 52% vid granskning år 

2020 (Svensk Handel, 2021), vilket påvisar CSR-aktiviteters lönsamhet som sedan även leder 

till ökad omsättning. Samma studie visar att andelen företag som ser hållbarhetsarbete som en 

konkurrenskraft har ökat från 2016 till 2020 med 10 procentenheter, från 38% till 48%. I den 

studien var det 29% som ansåg att hållbarhetsarbetet skulle öka företagets lönsamhet. 

Majoriteten (65%) ansåg dock att drivkraften var att stärka varumärket (Svensk Handel, 2021). 

Även detta kan resultera i ett längre perspektiv på ökad omsättning samtidigt som företaget 

skapar tillväxt. 

 

https://www-emerald-com.ezproxy.hkr.se/insight/content/doi/10.1108/SRJ-08-2018-0208/full/html#ref034
https://www-emerald-com.ezproxy.hkr.se/insight/content/doi/10.1108/SRJ-08-2018-0208/full/html#ref034
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Studien skriven av Yannan m.fl., (2021) lyfter upp miljöfaktorerna ökade intresse från forskare 

och beslutsfattare, detta för att öka de företagsmässiga effekterna. Studien går även in på att 

företagets sociala aspekter som skribenterna menar att de ska betraktas som en nyckelfaktor för 

finansiella resultat. Därmed är lägger CSR-aspekterna en grund för hur företagen utvecklas och 

hur lönsamma de är. En annan studie som bekräftar detta är Turner m.fl., (2021) som menar att 

CSR-aktivitet är hur företag tar ansvar mot miljön och samhället vilket kan attrahera nya 

kunder.  

2.1.1 Miljö 

Miljöfaktorer inkluderar arbetet som företagen gör för att ge en positiv effekt på miljön. Ett par 

exempel kan vara genom att minska utsläppen, källsortering samt energieffektivitet. En studie 

visar att endast 61% av konsumenterna 2016 ansåg att produktens klimatpåverkan var viktig. 

Detta ökade 18 procentenheter till 2020, då den siffran istället var 79%. Detta tyder på att 

hållbarhets engagemanget bland kunderna är fortsatt stort och därmed blir en viktig riktlinje för 

företagen. Alltså kan företag omsätta mer då kunder väljer företag som utför CSR-aktiviteter 

(Svensk Handel, 2021). 

  

Vid samma undersökning som Svensk Handel gjorde 2021 fick konsumenter välja “Vad är 

viktigt för dig som konsument att ett handelsföretag ägnar sig åt vad gäller etik och socialt 

ansvarstagande?”, de fick välja max tre alternativ. Det visade sig att 40% av konsumenterna 

valde att produkten tillhandahåller en god kvalite som är säker att använda. En annan 

miljöaspekt som 40% av kunderna ansåg viktig var, att produkten skulle tillverkas på ett 

säkerställt sätt under goda etiska och miljömässiga aspekter (Svensk Handel, 2021). 

Därmed kan man finna ett samband med företag som uppfyller miljöaspekter i 

hållbarhetskriterierna, kommer attrahera kunder. Vilket leder till en ökad omsättning, då 

företagen uppfyller kundernas förväntningar. Undersökningen visar alltså att det är en viktig 

faktor för konsumenterna (Svensk Handel, 2021). 

 

Detta samband kan delvis bekräftas av Yannan m.fl., (2021) som hävdar att företagets motiv 

för frivilliga aktiviteter som minskar den negativa miljöpåverkan och resulterar i ett mer 

miljövänligt samhälle påverkar deras resultat. Dock presenteras olika resultat på tidigare 

studier, där sambandet har varit positivt, negativt och neutralt.  
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2.1.2 Socialt    

Sociala aspekter inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsstandarder i leverantörskedjan samt 

flera andra rutiner för att hålla arbetsplatser säkra och hälsosamma. I undersökningen som 

gjordes av Svensk Handel, framkom att 40% av deltagande konsumenter ansåg att det var 

viktigt att bolagens tillverkning sker under goda etiska och miljömässiga förhållanden. Ett annat 

populärt svarsalternativ bland konsumenterna var att bolagen ska främja mångfald och 

jämställdhet samt arbeta aktivt mot diskriminering. Det svarsalternativet som valdes av 32% av 

deltagarna (Svensk Handel, 2021). Därmed kan det enligt studien antas att bolag med fokus på 

dessa områden omsätter mer, eftersom de uppfyller kundernas högt prioriterade krav. Samtidigt 

som det är en stor andel av konsumenterna som har gemensamma åsikter om dessa frågor 

(Svensk Handel, 2021). 

 

Som tidigare nämnts nämner Yannan m.fl., (2021) genom att uppfylla CSR kriterier medför det 

ett gott tecken för de utvalda börsnoterade företagen för att öka sin försäljningstillväxt. 

Skribenterna förklarar detta samband genom att arbeta för det sociala ansvaret, resulterar det 

att företaget skapar ett gott intryck samtidigt som det direkt ger ett lyft företagets 

försäljningstillväxt.  

2.1.3 Bolagsstyrning  

Bolagsstyrning refererar till satta regler, principer, skyldigheter och förväntningar i 

företagsstyrning. Svensk Handel presenterade statistik på en undersökning, där konsumenter 

fick svara på vad som är viktigt för dem. I den undersökningen ansåg 31% att “Ledning och 

styrelse agerar ansvarsfullt och har kunskap om företagets sociala ansvar (CSR)”. I samma 

studie presenterades även att 26% av konsumenterna ansåg att det var viktigt att företagen tar 

aktiv ställning mot mutor och korruption. Det framkom även att 23% av konsumenterna ansåg 

det viktigt att företag ställer krav på goda etiska och sociala villkor vid inköp (Svensk Handel, 

2021). Eftersom detta är viktiga punkter för konsumenterna, är det en konkurrensfördel för 

företag. Vilket innebär att företag kan öka sin försäljning eftersom de uppfyller konsumenternas 

behov och krav. 

2.2 Intressenters påverkan på omsättning 

Intressentmodellen belyser hur intressenter och olika aktörer påverkar och påverkas av företag. 

Alltså beskrivs förhållandet mellan företag och dess intressenter. Företags intressenter 
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inkluderar kunder, konkurrenter, aktivistgrupper samt statliga myndigheter. Därmed är alla som 

kan influera resultatet för ett företags mål, intressenter (Murray & Vogel, 1997).  Nedan 

presenteras hur intressenter påverkar sambandet mellan CSR och omsättning. 

  

I enlighet med intressemodellen argumenterar Maignan m.fl., (2005) för att företags 

marknadsföring och verksamheter har utvecklats ur kundens synpunkt. Detta har pågått det 

senaste decenniet där företags fokus har varit att omsätta mer och att anpassa sig efter 

intressenters krav (Friedman, 1970; Maignan m.fl., 2005). Med tiden som hållbarhetstänket 

ökat så har det visat sig att aktieägarnas mål inte kan nås utan att försöka uppfylla kraven som 

intressenter ställer mot företagen. Därav har företags fokus skiftat från att enbart uppnå 

finansiella målsättningar till att försöka uppnå alla intressenters krav (Maignan m.fl., 2005). 

  

I tidigare forskning har det presenterats olika slutsatser gällande sambandet mellan CSR och 

omsättning. En artikel som påvisar att det finns ett samband mellan CSR och omsättning 

presenteras av Zhao m.fl., (2018) som motiverar att en hög CSR-aktivitet lockar intressenter. 

Detta bekräftas även av Nyame-Asiamah m.fl., (2020) som bidrar till ämnet genom att påvisa 

att ett företags omsättning ökar genom att locka intressenter med CSR-aktivitet. Författarna 

motiverar detta argument med att företag skapat en god relation med sina intressenter genom 

att främja sitt samhälle genom olika sorters donationer (Nyame-Asiamah m.fl., 2020). 

Resultatet är att företag får ett starkare rykte i samhället vilket i sin tur ökar företags nöjda 

kunder och bidrar till en ökad omsättning (Nyame-Asiamah m.fl., (2020). Likt dessa tidigare 

studier överensstämmer Taylor m.fl., (2018) att en stor andel av den tidigare forskningen visar 

att företag som tar hänsyn till sina intressenters krav leder till att företag får en ökad omsättning. 

  

Tidigare forskning som presenteras i problematiseringen granskar förhållandet mellan CSR och 

omsättning (Nyame-Asiamah m.fl., 2020; Yannan m.fl., 2021; Aboud & Diab, 2018). Trots 

företags huvudsakliga fokus av att driva in pengar så kan företagen samtidigt bidra till en bättre 

miljö och samhälle. Det är dock inte garanterat att större CSR-aktivitet leder till större 

omsättning i och med kostnaden att genomföra CSR (Swedbank, 2021). Samtidigt visar Fatemi 

m.fl.,(2018) att intressenters tolkning av företags CSR-aktivitet kan leda till både positivt och 

negativ effekt på omsättning. Fatemi m.fl.,(2018) presenterar delade slutsatser där författaren 

kommit fram till att intressenter tolkat företags CSR-aktivitet som ett sätt att försöka stärka sitt 

varumärke vilket påverkar företags omsättning negativt. Det är något som både fungera som en 

fördel och nackdel beroende på hur intressenter tolkar CSR-aktivitet (Fatemi m.fl., 2018). 



Ramadan & Hoda 

 11 

En annan negativ påverkan som medförs med ökad CSR-aktivitet är den kostnad som 

tillkommer när företag vill genomföra CSR-aktiviteten, exempelvis minskat utsläpp (Nyame-

Asiamah m.fl., 2020).  För att bedrivas dessa miljövänliga processer medför detta stora utgifter 

för företagen. Dessa kan därmed bli för höga vilket gör att företagen ekonomiskt sätt inte klarar 

av detta och kan därmed höja sina priser. Detta kan påverka intressenterna som därmed väljer 

andra billigare alternativ (Nyame-Asiamah m.fl., 2020). Därför undersöker denna studie om 

ökad CSR-aktivitet leder till en högre omsättning eller om intressenter vänder sig till de “icke-

ekologiska” alternativen. 

 

För att tydligare presentera sambandet mellan CSR, omsättning och intressenter kommer en 

modell presenteras. Modellen kommer illustrera sambandet med stöd av tidigare forskning som 

förklarar sambandet. I figuren nedan visas det att CSR-aktiviteter tillsammans med intressenter 

påverkar företags omsättning. 

 

Figur 1. -  Forskningsmodell 

Studiens forskningsmodell 

 

Syftet med denna forskningsmetod är att förstå hur CSR påverkar omsättningen med hänsyn till 

intressenten. I denna modell kommer även kontrollvariabler presenteras i kapitel tre.   

  

Modellen bekräftas även av forskning som presenteras i Svensk Handel (2021), som visar på 

att bolag anser CSR-aktiviteter som en konkurrensfördel som leder till högre omsättning. Alltså 

är det värt att investera pengar på mer hållbara produkter samt hållbara aktiviteter för att i 

längden gynnas av dessa (Svensk Handel, 2021). Något dessa studier har gemensamt är att det 

är kunderna samt intressenterna som är i fokus och den avgörande faktorn för företags 

omsättning (Zhao m.fl., 2018; Nyame-Asiamah m.fl., 2020;  Fatemi m.fl., 2018; Yannan m.fl., 

2021; Svensk Handel, 2021). 
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2.3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har visat delade åsikter kring sambandet mellan CSR-aktivitet och 

omsättning. I detta avsnitt fördjupas granskningen kring tidigare forskningsresultat och 

analyseras kring sambandet samt kopplingen till intressentmodellen. Detta eftersom 

problematiseringen endast kort presenterar resultat på skillnader och likheter mellan tidigare 

forskning. 

 

Tidigare forskning presenterar ett samband mellan CSR och omsättning med stöd av 

intressentmodellen (Nyame-Asiamah m.fl., 2020; Zhao m.fl., 2018; Aboud & Diab, 2018; 

Garcia m.fl., 2017; Yannan m.fl., 2021). Samtliga studier skiljer sig åt på olika aspekter som 

berör geografiskt, nyckeltal, antal bolag samt storleken på bolagen. 

  

Studien skriven av Nyame-Asiamah m.fl., (2020) fokuserar på två stora bolag i Storbritannien 

för att mer djupgående förstå sambandet mellan CSR och omsättning. Resultatet som 

presenteras är att företagets rykte är avgörande för intressenters handlingar. Skribenterna 

poängterar även att alla CSR-aspekter har stor betydelse för att locka in kunder och intressenter. 

Därmed påvisar studien att det finns ett positivt samband mellan CSR-aktivitet och omsättning 

(Nyame-Asiamah m.fl., 2020). I enlighet med Nyame-Asiamah m.fl., (2020) slutsats, 

konstaterar även Zhao m.fl., (2018) att företags intressenter spelar en stor roll för att bidra till 

en ökad omsättning. Författarna lyfter upp att CSR-aktivitet generellt sätt bidrar till en ökad 

omsättning. Detta genom att uppfylla intressenternas krav på företags långsiktiga 

hållbarhetstänk (Zhao m.fl., 2018). Vilket är en nyckelfaktor till företags ökning i både 

lönsamhet som omsättning. Zhao m.fl., (2018) påstår därför att sambandet mellan CSR och 

omsättning finns på grund av att intressenternas krav uppfylls. Alltså argumenterar Zhao m.fl., 

(2018) att företags omsättning inte ökar om man inte tar hänsyn till intressenter och kunders 

behov. 

  

Likt undersökningen av Zhao m.fl., (2018) argumenterar Aboud & Diab (2018) att företags 

intressenter är den huvudsakliga faktor som bidrar till att företags omsättning ökar. Därför 

menar Aboud & Diab (2018) att företags intressenter är den faktorn som bidrar till ett samband 

mellan en ökad CSR-aktivitet som sedan leder till en ökad omsättning. Aboud & Diab (2018) 

studie stödjer intressentmodellen och poängterar att den huvudsakliga faktorn för ett företags 

framgång finansiellt är intressenterna. Alltså konstaterar Aboud & Diab (2018) att företags 

CSR-aktivitet hjälper bygga upp företags varumärke vilket sedan attraherar kunder och 
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intressenter. I överensstämmelse presenterar Garcia m.fl., (2017) ett liknande resultat där 

företags intressenter konsumerar mer från företag som genomför hållbarhetsarbete som därefter 

bidrar till företags omsättning ifall företag uppfyller intressenternas krav. 

  

En annan forskning som sammanställer samtliga aspekter, där intressentmodellen, CSR ur 

miljöaspekt samt omsättning är studien skriva Yannan m.fl., (2021). Studiens presenterar att 

intressenters huvudfokus för industrimarknaden i Kina och Saudiarabien är företags 

miljöarbete. Yannan m.fl., (2021) argumenterar därför att sambandet mellan CSR-aktivitet och 

omsättning är starkast då företag i industrimarknader arbetar med hållbarhetsarbete kring miljön 

detta just på grund av att industrin i Kina och oljefabriker i Saudiarabien bidrar starkt mot en 

sämre miljö. Yannan m.fl., (2021) belyser även att företags omsättning ökar genom att hänsyn 

tas till kundens och intressenter krav. Eftersom sambandet för omsättningen är starkast när 

företagen arbetar med miljöarbete. Detta eftersom intressenters miljökrav på industriföretag i 

Saudiarabien och Kina är höga. 

 

Ovannämnda studier motstrider sig från forskningen som presenteras av Fatemi m.fl., (2018) 

som menar att sambandet där författaren menar att företags intressenter kan reagera både 

positivt och negativt på företags CSR-aktivitet. Fatemi m.fl.,(2018) argumenterar för att 

företagskunder och intressenter kan bidra till att omsättning ökar. Men endast ifall intressenten 

ser CSR-aktivitet som en handling som bidrar till samhället. Däremot kritiserar författarna sig 

argumentet med att intressenter kan se CSR-aktivitet som en handling där företag försöker dölja 

sitt dåliga miljö- samt samhällsansvar. 

  

Sambandet som tidigare studier presenterar kritiseras även från forskningen av Taylor m.fl., 

(2018). Likt Yannan m.fl., (2021) som fokuserar på olika branscher och perspektiv i CSR- 

betyget, undersöker Taylor m.fl., (2018) kring ESG-betygets aspekter enskilt samt utifrån 

intressemodellen, där författarna inte kan påvisa att CSR och omsättning alltid har ett samband. 

Taylor m.fl., (2018) menar att det kan skilja sig mellan branscher och vilken del av ESG-betyget 

som företag satsar på för att öka omsättningen. Författarna slutsats är att det enbart är den 

sociala aspekten av ESG-betyget som utgör en stor skillnad för företags omsättning. Taylor 

m.fl., (2018) motiverar det genom att de företag som fokuserar på de sociala aspekterna har 

nöjdare personal vilket spred företags rykte som sedan bidrar till ett utökat antal intressenter 

och mer lojala kunder som sedan resulterar i att omsättningen ökar. Taylor m.fl., (2018) menar 

därför att den sociala aspekten var den mest effektiva för att locka intressenter och därmed 
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generera högre omsättning. Taylor m.fl., (2018) slutsats är att bolagsstyrningsaspekter och 

miljöaspekter inte hade lika stor effekt på sina intressenters krav som de sociala aspekterna 

eftersom de sociala aspekterna påverkar intressenterna på personlig basis, där företags anställda 

spred företags rykte. 

  

Dessa argument bekräftades även av Brammer  m.fl., (2006) fick fram i sin studie att sambandet 

inte var signifikant för det kombinerade ESG-betyget. Detta på grund av att intressenter 

påverkas annorlunda vid olika branscher där industrisektorer har hög miljöpåverkan vilket gör 

att miljöbetyget är viktigare i den sektorn (Brammer  m.fl., 2006). Brammer  m.fl., (2006) 

argumenterade även för att andra sektorer som detaljhandel väger mer för det sociala betyget 

och att behandlingen av anställda spelar en större roll för företags intressenter. 

  

Avslutningsvis kommer denna studie därmed att undersöka vilken aspekt av ESG-betyget som 

väger mest vid respektive bransch. Eftersom det inte finns något tydligt resultat i den tidigare 

forskningen. Denna studie använder sig av intressentmodellen då tidigare forskning lagt stor 

vikt vid intressenter och kunders inverkan på företags CSR-aktivitet som därefter bidragit till 

företags omsättning  (Nyame-Asiamah m.fl., 2020). Därmed kommer studien vidare forska 

intressentmodellen eftersom studien utgår ifrån att sambandet grundar sig på försäljning till 

kund. En ökning i försäljningen sker genom att locka kunder med CSR, därav sambandet mellan 

CSR och omsättning (Svensk Handel, 2021). 
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 3. Metod 

Kapitel 3 presenterar forskningsfilosofin samt forskningsansats, därefter beskrivs en tydligare 

bild av den empiriska metod där forskningsmetoden redogörs samt datainsamlingsmetoden. I 

denna studie används kvantitativ forskningsmetod samt sekundärdata. 

3.1 Vetenskaplig metod 

Inledningsvis introducerar kapitlet studiens forskningssyfte till följd av studiens 

forskningsfilosofi. Vidare presenteras forskningsstrategin som lägger grunden för 

forskningsmetoden. De teoretiska perspektiven diskuteras som en avslutning på detta kapitel.  

3.2 Forskningssyfte 

Forskningssyftet i detta arbete är att undersöka sambandet mellan CSR och omsättning. Studien 

grundar sig ifrån följande alternativ; utforskande, beskrivande samt förklarande. Eftersom 

syftet med denna studie att bygga vidare på tidigare studier för att bidra till vidare kunskap om 

ämnet, samt undersöka vilken typ av samband som finns mellan de olika variablerna samt att 

försöka förklara kausala samband. Ambitionen är att kunna presentera resultatet som avgränsas 

till bolagen i den svenska marknaden. Detta som tidigare nämnts då information kring bolagen 

blir mer lättillgängliga (Denscombe 2016). 

3.3 Forskningsfilosofi 

Denna studie grundar sig på positivism, då syftet med denna studie bygger sig på befintlig teori 

om CSR påverkan som prövas med frågeställningar. Teorin bakom forskningsfilosofi som 

studien tillämpar är att att den betraktar det naturvetenskapliga och samhälleliga värden på 

likartade sätt, vilket resulterar i att utgår från kausalitet, alltså orsak och verkan. Med hjälp av 

statistiska metoder mäts resultat för att besvara frågeställningar. Eftersom positivism har en 

direkt koppling till kvantitativ forskning, behandlar studien en kvantitativ metod för 

insamlandet av data. En anna förutsättning till att positivism kan tillämpas i denna studie är att 

det kan appliceras en objektiv bedömning vid studerande av det samhälleliga fenomenet, annars 

blir interpretivism mer aktuell (Denscombe, 2016). 

3.4 Forskningsstrategi 

Denna studie grundar sig på positivistisk forskningsfilosofi, vilket medför en deduktiv metod 

då den positiviska forsknings filosofin har direkt anknytning till kvantitativa metoder. I den 
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deduktiva metoden formulerar en forskare ett antal hypoteser. Den teoretiska referensramen 

lägger grunden till forskningsmodellen som i sin tur är utgångspunkten till formuleringen av 

frågeställningarna. Operationaliseringen i studien fullbordas genom att hämta data från två 

olika databaser för att sedan behandla siffrorna på SPSS. Resultatet används sedan för att 

besvara frågeställningarna. Detta med avsikt om att presentera ett samband mellan CSR-

aktivitet och omsättning. 

3.5 Forskningsmetod 

Forskningsmetoden i denna studie grundar sig på ett kvantitativt tillvägagångssätt, eftersom 

studien utgår ifrån en positivistisk forskningsfilosofi samt deduktiv forskningsansats. Därför 

grundas metoden på statiska beräkningar för att för att få en helhetsbild på den empiriska samt 

kvantifierbara datan i statistisk from. Resultatet analyseras därefter för att kunna besvara 

studiens frågeställning (Denscombe, 2016). Denna datan kommer att utvärderas ur två olika 

aspekter; reliabilitet & validitet (Lind, 2014). Den förstnämnda avser att måtten och 

indikationer som tillämpas i studien ska vara trovärdiga, för att eftersträva att sannolikheten för 

samma utfall ska öka. Validiteten syftar på att måtten som nyttjas faktiskt återspeglar det 

undersökta fenomenet, vilket är omsättningen i denna studie. Exempelvis att siffrorna och 

formlerna som tillämpas i beräkningarna är relevanta för ESG-betyget samt omsättningen 

(Lind, 2014). 

3.6 Empirisk Metod 

I detta avsnitt presenteras den empiriska metodens tillvägagångssättet vid behandling av data. 

Studien utgår ifrån den svenska marknaden, OMX Stockholm eftersom informationen är 

lättillgänglig. Sedan samlas siffror för företagen som har rapporter gällande CSR samt 

omsättning för år 2020. Den insamlade datan behandlas sedan för att genomföra en 

regressionsanalys. Därefter förklaras hur datan operationaliseras. Kapitlet avslutas med att 

berätta om generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 

3.6.1 Datainsamling 

Primärdata och sekundärdata är två olika typer av datainsamling. Primärdata är oftast ny data 

som tas in för att kunna göra särskild forskning medan sekundärdata är data som samlats in 

sedan tidigare av forskare (Saunders m.fl., 2016). 
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(Nyame-Asiamah m.fl., 2020) undersöker sambandet mellan CSR och omsättning mellan två 

företag i Storbritannien. Denna studie undersöker sambandet mellan CSR och omsättning 

genom att undersöka ett större antal företag börsnoterade på OMX Stockholm. I denna studie 

används företags ESG-betyg som ett mått på deras CSR och därefter undersöka dess samband 

med omsättning med hjälp av ESG-betyget. 

  

Den mest effektiva metoden för att genomföra en studie för ett stort antal företag är genom att 

använda sig av sekundärdata (Saunders m.fl., 2016). I denna rapport används sekundärdata där 

företags ESG-betyg och omsättning hämtades från databaserna Refinitiv Eikon respektive 

Infront. I datainsamlingen för denna studie är utgångspunkten att ha så nyutkomna data som 

möjligt, men det fanns inte tillräckligt med data för ESG-betyg för år 2021 när studien 

genomfördes. Därför grundas denna studie på data kring ESG-betyg och omsättning från 2020. 

Som tidigare nämns är CSR en teori vilket är svårt att betygsätta med ett värde. Därmed att 

ESG-betyget används eftersom det belyser samtliga ämnen som berörs i CSR. Detta är även ett 

mått tidigare studier använt för att belysa området.  

  

Forskning som tidigare nämnts i rapporten undersöker marknaden i Kina, Amerika, Egypten 

och Storbritannien (Zhao m.fl., 2018; Fatemi m.fl., 2018; Aboud & Diab, 2018; Nyame-

Asiamah m.fl., 2020). Urvalet för denna studie är svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen. 

Detta just på grund av att det finns stor andel data att samla in på de svenska bolagen samtidigt 

som det inte finns mycket data på förhållandet mellan CSR-aktivitet och omsättning för de 

svenska bolagen. För denna studie behandlas endast large cap bolag, eftersom dessa bolag har 

skyldighet att presentera hållbarhetsmått. Detta till skillnad från Small Cap bolag vilket gör det 

möjligt att presentera mätbar information. Denna studies resultat ska inte begränsas till den 

svenska marknaden utan ska presenteras som generell kunskap om sambandet mellan CSR-

aktivitet och omsättning. Eftersom de flesta bolagen i Sverige har affärsförbindelser med 

utlandet, såsom distributioner samt kunder. Därmed kan studien inte begränsas och hävda att 

resultatet avgränsas till den svenska marknaden. Därmed ska inte Sverige motiveras som en 

grund för brist på studier inom Sverige, utan att studiens grund är brist på kunskap inom 

området. Att Sverige är datainsamlings området är främst på grund av lättillgänglig 

information.  

 

Tidigare forsknings urval har varit allt från två till 300 företag (Nyame-Asiamah m.fl., 2020; 

Taylor m.fl., 2018). För denna studie presenteras totalt 51 olika företag i Large Cap som 
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uppfyller alla krav. Detta beror på att kunna genomföra studien och göra regressionsmodellen 

krävs tillgängligt ESG-betyg och dokumentation kring, antal anställda, tillgångar, bransch för 

företag i Large Cap. 

3.6.2 Operationalisering 

Med hjälp av en operationalisering påvisas hur undersökningen genomförs. En 

operationalisering är hur man ska framföra en prestation för att fastställa ett koncept. En 

operationalisering är lämplig när man ska genomföra en mätning på olika variabler som är 

komplicerade att undersöka samt för att tydliggöra komplicerade data (Bryman & Bell. 2017).  

  

I denna studie används ESG-betyget som en variabel för att mäta sambandet mellan företags 

CSR och omsättning. Eftersom CSR är svårt att mäta har denna studie utgått ifrån ESG betyget 

som ett proxy för CSR. Även tidigare studier som undersökt sambandet mellan CSR och diverse 

finansiella nyckeltal har använt ESG som ett mått för att göra CSR mätbart.  ESG likt CSR, 

belyser hur företagen arbetar med hållbart företagande. Bokstaven E står för Environmental 

berör aspekterna inom miljöfrågor, S står för social och presenterar den sociala aspekten. G står 

för företagets bolagsstyrning, alltså ett internt perspektiv (Miska m.fl., 2013). ESG-betyg 

grundar sig på ett företags aktiviteter samt handlingar inom relaterade områden, alltså hur 

bolaget arbetar mot en hållbar utveckling, samt hur det presenteras. Tidigare forskning har 

påvisat en slutsats där endast den sociala aspekten av ESG-betyget är lönsamt för företags 

omsättning (Taylor m.fl., 2018). Därför utgår denna studie från att samla in data på respektive 

område av ESG-betyget för att sedan kunna se huruvida varje aspekt av CSR-aktivitet bidrar 

till omsättning. Utöver detta har denna studie utgått från att dela upp företagen i 3 olika 

branscher för att se huruvida respektive bokstav av ESG-betyget har större eller mindre 

inverkan på respektive bransch. 

3.6.2.1 Beroende variabler 

Den beroende variabeln i denna studie är omsättningen. Beroende variabler påverkas av de 

andra variablerna (Körner & Wahlgren, 2015). Tidigare forskning har använt sig utav företags 

omsättning för att mäta sambandet med CSR-aktivitet (Nyame-Asiamah m.fl., 2020). Företags 

omsättning presenterar företagets totala försäljning. Den beroende variabeln används för att 

granska vilken påverkan CSR-aktivitet har. Denna sätts i relation till ESG betyget som är den 

oberoende variabeln. 

https://www-emerald-com.ezproxy.hkr.se/insight/content/doi/10.1108/SRJ-08-2018-0208/full/html#ref034
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Omsättningen är kapitalet som företaget genererat via dess affärsverksamhet. Den kalkyleras 

genom att ta genomsnittligt säljpris multiplicerat med antal enheter sålda. Det är den översta 

raden alltså bruttoinkomsten som subtraheras av kostnaderna för att fastställa nettoinkomsten. 

Omsättning är också känd som försäljning på resultaträkningen. Företag som vill uppnå hög 

omsättning tar hänsyn till sina intressenter. 

 

För att motverka en snedfördelad variabel har vi kollat på normalfördelningen på variabeln 

omsättning, där vi granskat ett histogram som presenterat att vår variabel inte är 

normalfördelad. Därmed har vi logaritmerad värden för omsättning för att få en mer 

normalfödelad variabel. Detta eftersom bolag med större omsättning inte ska ha större påverkan 

än mindre bolag. Vid granskning av ESG-betyget visas ett mönster, att större bolag, med större 

omsättning oftast har bättre ESG-betyg. Därmed kan bolag med sämre betyg inte speglas av, 

på grund av lägre omsättning. Genom att logaritmera omsättning ger detta en tydligare bild och 

de mindre företags ESG-betyg har en större inverkan. I resultatet och analysdelen av uppsatsen 

behandlas den logaritmerade omsättningen som en enskild beroende variabel: omsättning. 

3.6.2.2 Oberoende variabler 

ESG-betygets olika aspekter används som oberoende variabler för att kunna undersöka 

sambandet mellan CSR-aktivitet och Omsättning. Oberoende variabler har en inverkan på 

beroende variabler (Körner & Wahlgren, 2015). 

  

Miljöaspekten i ESG inkluderar arbetet som företagen gör för att ge en positiv effekt på miljön. 

Ett par exempel kan vara genom att minska utsläppen, källsortering samt energieffektivitet. 

Många företag arbetar med att ha processer inom företaget så nära varandra som möjligt så att 

transporter mellan produktionen blir kortare vilket leder till att utsläppen blir mindre. Sociala 

aspekter inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsstandarder i leverantörskedjan samt flera andra 

rutiner för att hålla arbetsplatser säkra och hälsosamma. Företag kan få höga ESG-betyg om de 

är väl integrerade med lokala samhället (Svensk Handel, 2021). Bolagsstyrning refererar till 

satta regler, principer, skyldigheter och förväntningar i företagsstyrning. En gyllene regel för 

god bolagsstyrning är att använda korrekt bokföringsmetoder för att investerare och ägare ska 

känna sig säkra (Miska m.fl., 2013). ESG-betyget är insamlat från Refinitiv Eikons databas som 

genererar fram betyg på företag genom att undersöka företags rapporterade CSR-aktivitet. 

https://www-emerald-com.ezproxy.hkr.se/insight/content/doi/10.1108/SRJ-08-2018-0208/full/html#ref034
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ESG-betyget kan variera från bolag till bolag, där det finns företag i databasen som kan få det 

lägsta betyget som är noll och det högsta är 100. 

 

Valet av de oberoende variablerna härstammar från studiens syfte, vilken är att undersöka 

sambandet mellan CSR-aktivitet och omsättning. Forskning som tidigare genomförts har använt 

sig av ESG-betyg för att hitta samband (Fatemi m.fl., 2018). Denna studie använder därför 

ESG-betyget som den oberoende variabeln samt att ESG-betyget delas upp i sina tre aspekter 

för att sedan placera dessa i förhållande till företags omsättning. Detta för att kunna undersöka 

ifall respektive bolags omsättning korrelerar mer eller mindre med respektive aspekt av ESG-

betyget. 

3.6.2.3 Kontrollvariabler 

Denna studie utgår från kontrollvariabler mot den beroende variabeln. Kontrollvariabler bidrar 

till att studiens forskning blir mer relevant och pålitlig. Detta på grund av att man inte ska dra 

några slutsatser som är felaktiga om sambandet för den beroende variabeln (Pallant, 2020). 

Kontrollvariabler som används i denna forskning är företags totala tillgångar samt antal 

anställda. 

  

För denna studie har sekundärdata på företags totala tillgångar och antal anställda samlats in 

via Infront. Totala tillgångar avser det totala beloppet av tillgångar som ägs av ett företag och 

registreras i bokföringen samt i företags balansräkning. Tillgångar är poster av ekonomiskt 

värde, som förbrukas över tid (CFI, 2022). Denna studie utgår från kontrollvariablerna totala 

tillgångar samt antal anställda. Detta eftersom större företag som omsätter mer hade även bättre 

CSR-betyg, vilket hade skuggat över de mindre företagen och studiens resultat hade inte 

presenterat en rättvis bild. Alltså placeras omsättning i relation till värdet på de totala 

tillgångarna för att presentera en mer jämn fördelning. Antal anställda är en annan 

kontrollvariabel som studien utgår ifrån. Detta för att ytterligare bidra till ett mer rättvist 

resultat. 

3.6.2.4 Dummyvariabler & branschvariabler 

Inom statistik och särskilt i regressionsanalys, är en dummyvariabel en variabel som antingen 

tar värdet noll eller ett för att indikera frånvaro eller närvaro av en effekt, exempelvis för att 

kategorisera rökare, får alla individer som röker en etta och icke-rökare får en nolla. 
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Dummyvariabler handlar om hur vi kategoriserar medan denna studie använder sig av 

dummyvariabler som egentligen är oberoende branschvariabler (Pallant, 2020). Denna studie 

använder två branschvariabler, Finans & Service, Konstruktion & Produktion därför blir den 

sistnämnda branschen Övrigt, restnoterad vid analyser i SPSS. 

  

Tidigare studie av Larsson och Skyttner(2016) argumenterar för att företag inom industri och 

konstruktionsarbete rapporterar hög CSR-aktivitet för miljöaspekter. Därför har denna studien 

delat upp företagen i 3 olika branscher, Finans & Service, Konstruktion & Produktion och 

Övrigt. Den förstnämnda branschen utgör företag som arbetar inom finansbranschen samt 

företag som arbetar med olika tjänster. Konstruktion & Produktion utgör företag som arbetar 

med allt från att producera produkter, arbete inom industrin, konstruktion och olika 

byggföretag. Resterande företag blev tilldelade under titeln Övrigt. 

3.7 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken presenteras i tabell 1 beskriver samtliga variabler som inkluderats i 

den regressionsmodell som studien presenterat. Denna tabell är skapad i programmet SPSS och 

presenterar information om: antal företag, högsta värde, minsta värde, medelvärde och 

standardavvikelse. Vid granskning av den deskriptiva statistiken presenteras ett urval av 51 

företag som studien samlat in finansiella siffror samt ESG-betyg. Dessa siffror har behandlats 

för att redovisa information relevant för studien. Omsättningen som är den beroende variabeln 

i denna studie, presenterar ett positivt värde vilket innebär att bolagen inte gått med förlust. 

Minsta värde för omsättningen ligger på 0,01 vilket är en positiv siffra. Tabell presenteras i 

nästa sida.  
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Tabell 1 

Översikt på deskriptiv statistik. 

 

 

  

Tabell 2 nedan kommer ge perspektiv på vad respektive medelvärde betyg motsvarar för 

prestation. Eftersom ett medelvärde på exempelvis 50 inte säger ifall det är bra eller dåligt, 

kommer därmed tabellen illustrera en bättre förståelse.  

  

Tabell 2 

Intervall för ESG-betyget 

A+ 91.67 < Score ≤ 100 

A 83.33 < Score ≤ 91.67 

A- 75 < Score ≤ 83.33 

B+ 66.67 < Score ≤ 75 

B 58.33 < Score ≤ 66.67 

B- 50 < Score ≤ 58.33 

C+ 41.67 < Score ≤ 50 

C 33.33 < Score ≤ 41.67 

C- 25 < Score ≤ 33.33 

D+ 16.67 < Score ≤ 25 

D 8.33 < Score ≤ 16.67 

D- 0 < Score ≤ 8.33 

Beskriven av uppsatsförfattare, med data från Refinitiv Eikon (2022). 
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ESG-betyget medelvärde ligger på 57,6441 vilket innebär att det genomsnittliga betyget i detta 

urval på 51 bolag är B-, eftersom det ingår i intervallet i 50 < Score ≤ 58.33. Detta visar att 

bolag som ingår i urvalet har relativt högt betyg. Vid granskning av ESG-betyget maximum 

och minimum, visar det att intervallet mellan högsta betyg och lägsta är enorm. Bolaget med 

lägst ESG-betyg har D- i betyg (6,24) och bolaget med högst betyg har A+ (93,35). Vilket även 

framhävs på standardavvikelsen (19,75495) att variationen har stor spridning. 

  

Om man i stället granskar ESG-betygs olika betyg, alltså miljö, socialt och bolagsstyrning 

individuellt kan man se att medelvärdet på bolagsstyrnings betyget är högst. Detta innebär att 

bolagen i vårt urval lägger stor vikt på bolagsstyrning. Standardavvikelsen är även minst i 

bolagsstyrnings perspektivet. I övrigt matchar det sociala perspektivet ganska väl 

bolagsstyrnings perspektivet, där resultaten är B i betyg för båda bolagen. Miljöperspektivet 

skiljer sig lite där miljö betyget är B-, och därmed presenterar lite svagare resultat. 

  

Antal anställda som presenteras i tabell 1 visar logaritmerade värden. Detta eftersom vid 

granskning av ett histogram, presenteras att variabeln inte är normalfördelad. För att presentera 

ett rättvist resultat logaritmerades antal anställda för att få en mer normalfördelad variabel. Vid 

granskning av maximum och minimum på denna logaritmerade variabler ligger det bolaget med 

minst antal anställda på 1,6 och ett maximumvärde på 5,47. Detta eftersom vid granskning av 

de faktiska siffrorna visar det att bolaget med minst anställda ligger på fyra och bolaget med 

flest anställda ligger på 292 877. Vilket innebär att gapet mellan antalet anställda är enorm i 

detta urval och variabeln inte är normalfördelad. Vid fokus på företags branschperspektiv kan 

man se att en tredjedel av företagen är inom finans & service, 0,3137 är inom konstruktion & 

produktion samt övrigt på 0,353. Vilket innebär att den större andelen av företagen i urvalet går 

in på övrigt, sedan finans & service och sist konstruktion & produktion. 

 

Även logaritmering av totala tillgångar presenteras i tabell 1 visar ett ett minimumvärde på 5,97 

och ett maximumvärde på 9,50. Dessa siffor är logaritmerade för att skapa mindre varians i 

variabeln, som resulterar i en normalfördelning i medelvärdet som är 7,6375. Alltså får inte 

större företag med högre omsättning en större inflytande på resultatet.  

  

3.8 Regressionsanalys 
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För att genomföra den statistiska analysen tillämpas regressionsmodeller, för att tydliggöra 

sambandet mellan variablerna. Regressionsmodeller behandlas i det statistiska programmet 

SPSS där all insamlad data och variabler placeras för att tillverka regressionsmodeller. Denna 

studie använder sig utav en linjär regressionsmodell för att forska kring sambandet mellan CSR-

aktivitet och omsättning. Linjär regression är en statistisk metod som används för att kunna 

genomföra en undersökning för sambandet mellan beroende variabel och oberoende variabel 

(Yan & Su, 2009). Styrkan av ett samband mellan variabler förklaras av justerad R2. Nedan 

visas vilka variabler som används i denna regressionsanalys: 

  

Omsättning = Alfa - B1ESG.score + B2 Antal anställda - B3Finans&service + 

B4Kontruktion&Produktion - Std.Error(ESG.score, Antal anställda, Finans&service, 

Kontruktion&Produktion) 

  

Vid genomförande av regressionsanalysen tas det hänsyn till de olika variablernas 

signifikansnivå mot den beroende variabeln för att kunna undersöka sambandet. Därefter 

undersöks ifall det finns en signifikant skillnad för att säkerställa ett statistiskt säkerställt 

samband med CSR-aktivitet. Tillvägagångssättet i denna studie utgår från en signifikansnivå 

på fem procent. Vilket betyder att det behöver finnas ha en signifikansnivå under 0,05 för att 

säkerställa en statistiskt signifikant skillnad (Nolan & Heinzen, 2014). 

  

3.9 Multikollinearitet, validitet & reliabilitet  

Multikollinearitet är ett begrepp inom statistik där flera oberoende variabler i en 

regressionsanalys är korrelerade. Multikollinearitet sker mellan oberoende variabler vilket kan 

leda till att resultera i mindre tillförlitliga statistiska slutsatser. För att undvika detta, är det 

bättre att använda sig utav oberoende variabler som inte är repetitiva när man genomför 

regressionsmodeller som använder två eller flera variabler. Vid analys av variansens 

inflationsfaktor (VIF) som presenteras i tabell 3, tyder ingen multikollinearitet då samtliga VIF-

värden i de olika modellerna understiger 2,5. Detta innebär att samtliga variablerna är godkända 

att inkluderas i studien (Körner & Wahlgren, 2015). 

  

Med hjälp av begreppen validitet och reliabilitet påvisas forskningens relevans och pålitlighet. 

Reliabilitet avser den tillförlitliga aspekten kring den insamlade datan i forskningen.  För att 

kunna avgöra forskningens validitet och reliabilitet är det viktigt att förstå skillnaden mellan de 
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två termerna och på vilket sätt de är relaterade. Validitet avser hur relevant den data som 

presenteras i rapporten är för det aktuella ämnet. Reliabilitet betraktar hur konsistent man är 

med resultaten man genererar. Reliabilitet visar om ett test ger samma resultat under olika 

förhållanden. Exempelvis i denna studie undersöks kvantitativa data vilket innebär att denna 

undersökning ska kunna genomföras av andra personer vid en annan tidpunkt och ge samma 

resultat (Roberts m.fl., 2006). Datan som är insamlad för denna forskning är samlad via Infront 

och Refinitv Eikon därför anses datan ha en hög reliabilitet på grund av källornas starka rykte. 

För att kunna säkerställa en forsknings trovärdighet, är validitet minst lika viktigt. För att en 

forskning ska anses vara valid bör den underliggande forskningen mäta det som är viktigt och 

tänkt att mäta (Saunders m.fl., 2016). 
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 4. Resultat 

Detta kapitel presenterar resultaten som beräknats fram med hjälp av regressionsmodellens. I 

detta kapitel beskrivs resultatet för det kombinerade ESG-betyget samt dess påverkan inom 

branscher. Till följd av presenteras resultat på de delade ESG-aspekterna. 

4.1 Kombinerat ESG-betyg 

Tabell 3 

Regressionsmodell med oberoende variabel ESG-betyg 

 

Kommentar: Beroende variabel = Omsättning 

 

I tabellen ovan presenteras det sammanställda ESG-betyget. Tabellen visar att ESG-betygets 

signifikansvärde (0,837) är större än signifikansnivån(0,05) vilket innebär att det inte påvisas 

någon signifikans mellan det sammanställda ESG-betyget och omsättning. Däremot presenteras 

ett signifikant samband för det sammanställda ESG-betyget och branschen Finans & Service. I 

kontrast till branschen Konstruktion & Produktion som inte är signifikant 0,632 > 0,05.  

 

Vid granskning på sambandet kan det utläsas se att den ostandardiserade B är (0,001). Detta 

innebär att ju högre ESG-betyg, desto högre blir omsättningen, däremot är ökningen minimal. 

Vid granskning på R2(0,656) visar att 65,6% variationen av den beroende variabeln förklaras 

av de oberoende variablerna. Detta vill säga att 65,6% av variationen i omsättningen beror på 

ESG-betyget, vilken typ av bransch (Finans & Service, Konstruktion & Produktion), antal 

anställda samt totala tillgångar. Detta är positivt då förklaringsgraden är hög.  

  

Vi kan även hitta ett signifikant samband på kontrollvariablerna totala tillgångar och antal 

anställda. Båda dessa samband är positiva, där den ostandardiserade Beta är hög. Alltså ju högre 
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totala tillgångar samt antal anställda, desto högre omsättning. Detta samband finns i respektive 

aspekt av ESG betyget.  

4.2 Miljö 

Tabell 4 

Regressionsmodell med oberoende variabel E-betyg 

 

 

Kommentar: Beroende variabel = Omsättning 

 

Vid granskning av tabellen ovan presenteras det enskilda miljöbetygets signifikansvärde(0,341) 

är högre än signifikansnivån(0,05), vilket innebär att sambandet mellan företags miljöaktivitet 

och omsättning inte är signifikant. Alltså kan man inte påvisa att det är statistiskt säkerställt 

samband mellan företags miljöbetyg och omsättning.  

  

Vi kan även se att sambandet för det enskilda miljöbetyget är signifikant för branschen Finans 

& Service medan den inte är det för Konstruktion & Produktion då 0,800 > 0,05. 

 

Justerad R2(0,662) visar att 66,2% variationen av den beroende variabeln förklaras av de 

oberoende variablerna. Detta vill säga att 66,2% av variationen i omsättningen beror på 

miljöbetyg, vilken typ av bransch (Finans & Service, Konstruktion & Produktion), antal 

anställda samt totala tillgångar. Vid granskning på sambandet kan det utläsas se att den 

ostandardiserade B är negativt (-0,003). Detta innebär att ju högre miljöbetyg, desto lägre blir 

omsättningen. 
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Även i denna del kan även hitta ett signifikant samband på kontrollvariablerna totala tillgångar 

och antal anställda. Båda dessa samband är positiva, där den ostandardiserade Beta är hög. 

Alltså ju högre totala tillgångar samt antal anställda, desto högre omsättning. 

4.3 Socialt 

Tabell 5 

Regressionsmodell med oberoende variabel S-betyg 

 

Kommentar: Beroende variabel = Omsättning 

 

Tabellen ovan visar att det enskilda Socialt-betygs signifikansvärde (0,256) är större än 

signifikansnivå(0,05) vilket innebär att det inte påvisas någon signifikans mellan den sociala 

aspekten och omsättning. 

  

Vi kan inte heller se ett samband för det enskilda sociala betyget i relation till branschen Finans 

& Service och Konstruktion & Produktion då båda branscherna har ett signifikansvärde som är 

större än 0,05. 

 

Justerad R2(0,665) visar att 66,5% variationen av den beroende variabeln förklaras av de 

oberoende variablerna. Detta vill säga att 66,5,4% av variationen i omsättningen beror på det 

sociala betyg, vilken typ av bransch (Finans & Service, Konstruktion & Produktion), antal 

anställda samt totala tillgångar. Vid granskning på sambandet kan det utläsas se att den 

ostandardiserade B är (0,004). Vilket tyder på att ifall sambandet hade varit signifikant, hade 

sambandet varit positivt samband.  
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4.4 Bolagsstyrning  

Tabell 6 

Regressionsmodell med oberoende variabel G-betyg 

 

 

Kommentar: Beroende variabel = Omsättning 

 

 

Tabellen ovan presenterar att det enskilda bolagsstyrnings betygets signifikansvärde(0,459) är 

större än signifikansnivån(0,05) vilket innebär att det inte påvisas någon signifikans mellan den 

bolagsstyrning och omsättning. Vi kan även se att sambandet för det enskilda bolagsstyrning 

betyget är signifikant för branschen Finans & Service medan den inte är det för Konstruktion 

& Produktion då 0,755 > 0,05. 

  

Justerad R2(0,660) visar att 66% variationen av den beroende variabeln förklaras av de 

oberoende variablerna. Detta vill säga att 66% av variationen i omsättningen beror på 

bolagsstyrning betyget, vilken typ av bransch (Finans & Service, Konstruktion & Produktion), 

antal anställda samt totala tillgångar. Vid granskning på sambandet kan det utläsas se att den 

ostandardiserade B är negativt (-0,401). Detta innebär att sambandet är negativt för företag i 

Finans & Service. Alltså ju högre bolagsyrningsbetyger är inom Finans & Service, desto lägre 

är omsättningen. 
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5. Analys 

Till följd av presenteras resultat på de delade ESG-aspekterna. I samband med att resultaten 

presenteras, redogörs även en analys där de olika branscherna och intressentmodellen 

inkluderas. 

5.1 Kombinerat ESG-betyg 

Vid granskning av resultatet presenterades att endast branschen finans & servis är signifikant 

för den kombinerade ESG-betyget. Även kontroll variablerna visade positiva samband. Detta 

kan även få stöd av studierna som argumentera för dessa samband.  

 

Likt vår studie fick även Brammer m.fl., (2006), att sambandet inte är signifikant för det 

kombinerade ESG-betyget. En av anledningarna till att denna studies fått lika resultat kan 

förklaras av att båda studierna genomför studien för de största företagen i respektive land under 

ett kort tids omlopp.  

  

I kontrast till vår studies resultat presenterar Nyame-Asiamah m.fl., (2020) i sin studie ett 

samband mellan högre CSR-aktivitet och en större omsättning. En orsak till detta samband kan 

bero på att företagen tar hänsyn till företagens intressenter. I kontrast till denna studie som till 

stor del inte stödjer intressentmodellen eftersom resultatet inte påvisar något signifikant 

samband mellan omsättning och det kombinerade ESG-betyget. Även Nyame-Asiamah m.fl., 

(2020) studie undersöker Storbritanniens marknad likt Brammer  m.fl., (2006). Skillnaden till 

varför de olika studiers resultat blir olika kan bero på flera olika faktorer. En faktor kan vara att 

Nyame-Asiamah m.fl., (2020) studie grundar sig på två företag, medan Brammer  m.fl., (2006) 

undersöker flera stora företag. Detta kan även vara en faktor till att denna studie som även utgår 

från de största företagen har samma resultat som Brammer  m.fl., (2006). 

  

Som tidigare nämnts presenterar även Yannan m.fl., (2021) ett samband mellan CSR-aktivitet 

och omsättning där författarna påstår, att ökad integration i samhället och miljöansvar resulterar 

i ökad omsättning. Anledning till varför resultatet skiljer sig från denna studie är att studien 

grundar sig på industribranscher i Kina och Saudiarabien. Detta är ett specifikt urval på både 

land men även bransch, till skillnad från denna studie som utgår ifrån de 51 största bolagen i 

Sveriges Large Cap, där det inkluderas olika typer av branscher. Däremot strider även detta mot 

studiens resultat, då resultatet endast påvisar ett samband mellan finans & service branschen. 



Ramadan & Hoda 

 31 

Medan produktion & konstruktion inte visar ett samband med det kombinerade ESG-betyget. 

Orsak till detta kan bero på regelverken i Kina och Saudiarabien kan skilja sig från Sverige vad 

gäller CSR-krav samt kundernas inställning till stödja bolag som arbetar aktivt med CSR-

aktivitet. 

  

Två andra studier presenterar ett samband mellan CSR-aktivitet och omsättning (Aboud & 

Diab, 2018; Garcia m.fl., 2017). Aboud & Diab (2018) undersöker de stora bolagen i Egypten 

medan Garcia m.fl., (2017) undersöker marknader runt om i världen med fokus på 

utvecklingsländer. En orsak till att studierna presenterar lika resultat kan bero på urvalet, då 

Garcia m.fl., (2017) utgångspunkt är olika utvecklingsländer, samtidigt som Aboud & Diab 

(2018) undersöker Egypten som anses vara ett utvecklingsland. Vidare kan man argumentera 

att sambandet kan påverkas beroende på vilken ekonomisk ställning ett land har. Detta kan vara 

en av orsakerna till att resultatet skiljer från denna studie som grundar sig på Sverige som är ett 

industriland. En orsak till sambandet kan skilja sig mellan industri- och utvecklingsländer kan 

bero på miljöfrågan. Ämnen som berör miljöfrågor kan vara viktigare i utvecklingsländer vilket 

även bidrar till att konsumenter prioriterar företag som aktivt arbetar med CSR-aktiviteter, 

vilket leder till att de företagen omsätter mer. 

5.2 Miljö 

Vid analys av endast miljöaspekten i det totala ESG-betyget har denna studie kommit fram till 

att det inte finns ett samband mellan miljöbetyget och omsättning. Däremot vid granskning på 

specifikt Finans & Service kan vi se ett negativt samband. Detta innebär att vid ökad 

miljöaktiviteter resulterar detta i en minskad omsättning för företagen. Alltså är inte lönsamt att 

bedriva miljövänliga aktiviteter för företagen inom branschen Finans & Service.  

 

Detta kan bero på att företagen miljöaktiviteter är kostsamma vilket även kan minska 

omsättningen. I stället för att företagen ska placera sitt kapital i flera produkter ur ett 

kvantitetperspektiv, investerar företag sitt kapital på aktiviteter som främjar miljön. 

 

En orsak till att Finans & Service är signifikant medan sambandet inte presenteras inom 

Konstruktion & Produktion kan bero på att företagen inom Finans & Service har en kundgrupp 

som prioriterar miljöperspektivet och därmed finns ett signifikant samband. Vid analys av den 

Ostandardiserade Beta går det att läsa av den negativa riktningskoefficienten. Detta innebär att 
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sambandet är negativt, vilket tyder på att företag med högre miljöaktiviteter även har en lägre 

omsättning som tidigare nämnts. Även i detta exempel kan det bero på att det är kostsamt för 

företagen att investera i positiva miljöaktiviteter. 

  

Denna studies resultat för miljöbetyget strider mot Garcia m.fl., (2017) som påvisade att företag 

med aktivt hållbarhetsarbete omsätter mer. Studien strider även emot Taylor m.fl., (2018) som 

i sin studie kom fram till att miljöbetyget inte var signifikant för omsättning. Till skillnad från 

studien av Taylor m.fl., (2018) utgick denna studie från enkel regressionsmodell vilket påvisar 

skillnaderna i resultatet. Denna studies resultat stöttas till viss del av tidigare studie från Yannan 

m.fl., (2021) som kom fram till att sambandet mellan CSR-aktivitet och omsättning är starkast. 

Yannan m.fl., (2021) undersökte sambandet för företag i industri och produktionsbranscher där 

Yannan m.fl., (2021) presenterade att sambandet var statistikt säkerställt. I kontrast till denna 

studie som fick att sambandet var signifikant för företag inom Finans & Service och inte för 

företag i konstruktion och produktions-branschen. Studien från Larsson och Skyttner(2016) 

menade likt Yannan m.fl., (2021)  att företag som arbetar med industrier och produktions-

branscher bör ha ett stort fokus kring miljöarbete för att påvisa att företags industriarbete inte 

skadar miljön. Dock så undersökte Larsson och Skyttner (2016) inte sambandet för miljöbetyget 

med omsättning vilket denna studie utgår från. Yannan m.fl., (2021) undersökte miljöbetyget 

med omsättning, dock undersöktes förhållandet för marknaden i Kina och Saudiarabien där det 

finns väldigt mycket föroreningar och i Saudiarabien utvinns väldigt mycket råolja vilket gör 

att deras studie skiljer sig från vår. Skillnaden mellan studien av Yannan m.fl., (2021) och vår 

studie kan bero på att marknaden i Kina och Saudiarabien kan ha ett stort fokus på företags 

miljöaspekter då det är höga utsläppsnivåer i dessa länder. Yannan m.fl., (2021) baserar sin 

studie på företag inom industri och produktionsbranscher med höga utsläpp. Detta i kontrast till 

denna studie som har utgått från företag som exempelvis Sandvik vars arbete är baserat på gruv- 

och bergbrytning (Sandvik, 2021). Produktionsarbete i Sverige är mer reglerat avseende 

utsläppsnivåer till skillnad från Kina och Saudiarabiens vilket kan vara en av flera anledningar 

till att denna studie fått annorlunda resultat från Yannan m.fl., (2021). 

  

Precis likt resultatet på det totala ESG-betyget fick även miljöperspektivet ett signifikant 

samband med omsättning för företag inom branschen Finans & Service. Detta 

branschperspektiv har inte undersökts av tidigare forskning, därför undersöker denna studie att 

bidra med ny data inom ämnet. Då studien av Yannan m.fl., (2021) undersökte företag inom 

industri och produktions branschen. Detta samband kan stödjas av undersökningen som gjorts 
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av Svensk Handel (2021) har påvisat att kunder konsumerar mer av företag som fokuserar på 

miljöbetyget. Denna studie anser därför att det är viktigt vilken typ av företag som kunden 

möter vid sin vardagliga konsumtion. Studien av Taylor m.fl., (2018) hävdade även att CSR-

aktivitet spelar en mer framträdande roll i branscher där företag kommunicerar direkt med 

konsumenten. 

 

Flera av företagen som är under branschen Finans & Service är banker vilka intressenter möter 

på vid sin vardag. Kundens aktiva roll för företags omsättning är av högsta grad då företags 

omsättning beror till stor del på kunden, därför är det relevant att kunden gör ett aktivt val för 

miljöarbete när hen möter på företag inom branschen Finans & Service där kunden kan aktivt 

sätta krav på företag inom branscher genom att jämföra företag med dess konkurrenter (Svensk 

Handel, 2021). Därför utgår denna studie från att miljöbetyget är signifikant för företags 

omsättning inom branschen Finans & service. En faktor till att sambandet påvisas vara negativt 

kan vara i enlighet med att det kan vara kostsamt att genomföra hållbarhetsarbete och därmed 

kan ha negativ effekt hos kunder. Eftersom efterfrågan minskar när priset ökar blir 

konsekvensen av detta att omsättningen sjunker (Swedbank, 2021; Fatemi m.fl., 2018). 

5.3 Socialt 

Vid analys av det sociala betyget har denna studie presenterat att inte finns ett samband med 

omsättning för alla företagen i urvalet. I den sociala aspekten av ESG-betyget kan vi däremot 

se en skillnad från det totala ESG-betyget samt miljöaspekter, vid granskning av Finans & 

Service.  Regressionsanalysen visar inget signifikant samband för företagen inom branschen. 

Alltså kan vi inte påvisa ett statistiskt säkerställt samband mellan den sociala aspekten och 

omsättningen.  

 

Detta motstrider sig från tidigare studier som undersöker samma bransch. Taylor m.fl., (2018) 

presenterar i sin studie ett positivt samband där författarna argumenterar för att det finns en 

direkt påverkan på intressenterna, eftersom de påverkas på personlig nivå där företagets 

anställda agerar som ambassadörer. En orsak till att resultatet kan skilja sig trots 

undersökningen på samma bransch kan bero på att Taylor m.fl., (2018) undersöker marknaden 

i USA vilket kan skilja sig från den svenska marknaden. Även urvalet i undersökningen är större 

ur ett kvantitetperspektiv vilket kan vara en orsak till de olika resultaten. En anledning till att 
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det inte finns ett samband kan vara att företag inte genomför sociala aktiviteter ur ett 

försäljningssyfte utan mer för att bygga upp sitt varumärke.  

 

I kontrast till Taylor m.fl., (2018), stöds resultatet av Brammer  m.fl., (2006) som också menade 

att de inte kunde presentera ett signifikant samband där skribenterna argumenterade att 

intressenter påverkas annorlunda beroende på vilken bransch som undersöks. Alltså kan man 

dra slutsatsen om att det sociala betyget inte är lika relevant inom de olika branscherna.  

5.4 Bolagsstyrning  
Vid analys av bolagsstyrnings-betyget har denna studie kommit fram till att det inte finns ett 

samband med omsättning för alla företagen i urvalet. Denna studie har dock kommit fram till 

att det finns ett samband för branschen Finans & Service. Alltså leder företags bolagsstyrnings 

arbete till en minskad omsättning för branschen Finans & Service. Det är inte i enlighet med 

Taylor m.fl., (2018) som i sin studie kom fram till att bolagsstyrning inte var signifikant för 

företags omsättning som hävdar att det enda området inom ESG-betyget är den sociala 

aspekten. Studiernas skillnader kan påvisas av att Taylor m.fl., (2018) genomförde sin studie 

mot en marknad vilket skiljer sig från att undersöka sambandet för företag. 

 

En annan studie som överensstämmer resultatet är Fatemi m.fl.,(2018) som påvisar att 

intressenter kan tolka CSR-aktivitet negativt. Argumenten som presenteras kan bero på att 

kostnaden för att genomföra ett högt bolagsstyrnings standard, leder även till ökat pris av 

produkter och tjänster. Detta kan minska på efterfrågan som leder till lägre andel intressenter 

och därmed lägre omsättning (Swedbank, 2021; Fatemi m.fl., 2018). En annan orsak kan vara 

att de höga kostnaderna även kan minska omsättningen, vilket innebär att kostnaderna blir för 

höga för att företaget ska presentera ett lönsamt resultat. Detta ur ett långsiktigt perspektiv kan 

även innebära att företaget inte kan omsätta lika mycket.  

 

5.5 Sammanställning av signifikanta samband  

Vid analys av ESG-betyget olika områden kan det endast påvisas att det inte finns signifikant 

samband mellan ESG-områden och omsättningen. Det enda sambandet som presenterades var 

företagen inom branschen Finans & Service på det totala ESG-betyget och samtliga områden 

förutom det sociala. Samt att sambandet inte är signifikant vid branschen Konstruktion & 

Produktion i ESG-betygets enskilda aspekter. Detta är i enlighet med studien av Taylor m.fl., 
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(2018) som menade att CSR-aktivitet spelar större roll för företag i branscher som har direkt 

kundbemötande.  
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6. Slutsats 
Denna studie utformas efter syftet, att undersöka sambandet mellan företags CSR-aktivitet och 

omsättning. För att uppfylla målet med studien besvaras frågeställningarna: 

  

●   Bidrar högre CSR-aktivitet till större omsättning? 

Utifrån en sammanställning av tidigare teorier samt regressionsanalyser på statiska program 

kan vi dra slutsatsen att en ökad CSR-aktivitet bidrar inte till en större omsättning. Det går inte 

att påvisa ett signifikant samband mellan CSR-aktivitet och större omsättning. Främsta 

argumenten som presenteras är att den motsatta effekten som Fatemi m.fl.,(2018) lyfter fram. 

Även argumenten Taylor m.fl., (2018) och Brammer m.fl., (2006) menar att beroende på vilken 

bransch som undersöks påverkar även vilken del av CSR-aktiviteter som företaget satsar på. 

Därmed kan det totala CSR-aktiviteter inte visa ett samband eftersom företaget inte aktivt 

försöker uppnå en god nivå på samtliga områden.  

 

●   Vilken aspekt av CSR är mest signifikant för omsättningen? 

Inget område i CSR var signifikant med omsättningen. Detta resultat har överensstämt med 

flera tidigare studier som undersökt de individuella områdena i CSR. Genom att sammanställa 

samtliga tidigare forskning kan vi konstatera att inga av områden i CSR har ett signifikant 

samband med argumentation som presenteras i analysen. Detta bekräftades av 

regressionsanalysen som inte visade ett säkerställt samband. Där Taylor m.fl., (2018) hävdade 

att det inte fanns något samband mellan miljö och bolagsstyrnings aspekterna. Den sociala 

aspekten bekräftades istället av Brammer m.fl., (2006) som menade att även den sociala 

aspekten inte har ett samband då han motstod Taylors argument gällande den sociala aspekten. 

Detta likt Fatemi m.fl.,(2018) som menar att intressenter tolkar CSR-aktivitet som ett 

kamouflage för företag. 

  

●   Vilka branscher påverkas signifikant av samtliga områden i CSR? 

Alla CSR-aspekterna förutom det sociala visade ett signifikant säkerställt samband med 

omsättningen för företagen inom branschen Finans & Service. Dessa samband var däremot 

negativa och resultera i minskad omsättning för företag i branschen Finans & Service, oavsett 

vilken aspekt av ESG-betyget som företag fokuserar på. Denna studie anser därför att det är 

viktigt att veta vilken typ av företag som kunden möter vid sin vardagliga konsumtion. Därmed 

utgår denna studie från att intressenters påverkan är större vid Finans & Service vilket påvisar 
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sambandet. Faktor till att sambandet påvisas vara negativt är i enlighet med att det kan vara 

kostsamt att genomföra hållbarhetsarbete och därmed kan ha negativ effekt hos intressenter och 

därmed företags omsättning.  Studien av Taylor m.fl., (2018) styrker detta argument då 

skribenten menar att CSR aktiviteters effekt är mer avgörande beroende på vilken bransch 

företaget har.  Detta presenteras i analysen där flera av företagen som inkluderas i branschen 

Finans & Service är banker vilka möter intressenter dagligen. Därmed kan exempelvis 

bolagsstyrnings aspekten ha en stor roll. Missnöjda medarbetare avspeglar sig på det dagliga 

arbetet med kunderna. Detta kan i sin tur leda till dålig upplevelse och minskad omsättning. 

Alltså kan det vara en orsak till att företagen inom branschen Finans & Service ha större effekt 

än övriga branscher. 

6.1 Studiens bidrag, vidare forskning & begränsningar 

Denna studie har bidragit med data kring sambandet mellan CSR och omsättning. Denna studie 

har även bidragit med att undersöka ifall branschen företag befinner sig i påverkar sambandet. 

Utöver detta har denna studie undersökt vilken del av ESG-betyget som påverkar företags 

omsättning som mest. Vidare forskning skulle vara att mäta sambandet mellan CSR och 

omsättning under en längre period samt även inludera mindre bolag som även presenterar ett 

ESG-betyg. Detta för att öka generaliserbarheten genom att öka urvalet. Något annat som är 

intressant att vidare forskas är skillnader mellan industri- och utvecklingsländer prioriteringar 

inom CSR-arbete. Tidigare studier som nämnts i denna rapport, har inte ett bekräftat samband. 

Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka vilken påverkan kostnaden för att 

genomföra CSR aktiviteter har gentemot omsättningen, med fokus på intressenternas 

prioriteringar. Är ett bättre CSR-betyg värt det högre priset på företagets produkter och tjänster, 

eller kan detta minska efterfrågan och därmed omsättningen. 

 

Studien har studerat hur CSR-aktivitet påverkar omsättningen för 51 svenska företag noterade 

på Large Cap. Denna studie har även undersökt vilken inverkan intressenter har samt hur 

företag i olika branscher påverkas av CSR-aktivitet. Vi presenterar de begränsningar som kan 

minska reliabiliteten i studien. Eftersom denna studie genomfördes under 2021 kan covid-19 

pandemin haft en inverkan på företags omsättning vilket kan påverka denna studies reliabilitet. 

Ett förslag på vidare forskning är att genomföra studien under en annan period där det inte pågår 

en pandemi. 
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För att kunna genomföra en mer pålitlig vidare forskning kan man använda sig av fler 

kontrollvariabler som ökar studiens reliabilitet. Denna studie utfördes på företag noterade på 

Large Cap i Stockholmsbörsen, vidare forskning kan genomföra studien med större antal bolag 

samt i en annan marknad för att kunna se hur resultatet skiljer sig. Vilket även leder till att det 

finns mer data tillgängligt kring sambandet mellan CSR och omsättning. 
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