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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Derya Vural och Daniel Brännström vilka har 

gett oss ovärderlig hjälp och vägledning. Vidare vill vi även tacka docent Mattias Hamberg 

som tillhandahållit data till vårt arbete. Slutligen riktas ett tack till våra opponenter som givit 

oss värdefulla kommentarer och tips. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Sammandrag 

Corporate Social Responsibility (CSR) har ägnats substantiell uppmärksamhet bland 

lagstiftare, akademiker och praktiker. Samhället ställer idag allt högre krav på företagens 

hållbarhetsarbete. Det huvudsakliga intresset har varit de olika drivkrafterna bakom CSR, där 

en potentiell determinant är företagens ägarstruktur. Tidigare forskning indikerar att 

företagens ägarstruktur är relaterat till företagens CSR-prestation. Denna studie undersöker 

huruvida ägarkoncentration, familjeägande samt institutionellt ägande påverkar företagens 

CSR-prestation i Sverige. Studien, (med en deduktiv ansats) vars teoretiska grund utgår ifrån 

agentteorin, använder detaljerad ägardata över svenska börsnoterade företag och Folksams 

Index för hållbart företagande används som mått på företagens CSR-prestation. Urvalet 

består av 718 företagsår från svenska börsnoterade företag för åren 2007, 2009, 2011 och 

2013. Studiens empiriska resultat indikerar ett positivt signifikant samband mellan 

ägarkoncentration och CSR-prestation samt mellan familjeägande och CSR-prestation. Vid 

interaktionen mellan familjeägande och röstdifferentierade aktier föreligger ett signifikant 

negativt samband med CSR-prestation. Inget signifikant samband kunde påvisas för 

institutionellt ägande. Regressionsmodellerna kontrollerar för företagets storlek, lönsamhet, 

skuldsättning samt fasta effekter för bransch och år. Vårt resultat ger indikationer på att 

ägarstrukturen är av betydelse för företagens CSR-prestation. 

  

Nyckelord: CSR-prestation, ägarstruktur, ägarkoncentration, familjeägande, 

röstdifferentierade aktier, institutionellt ägande, agentteorin.  
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1.Inledning
I detta avsnitt presenteras den forskning som gör det valda ämnet intressant att undersöka. 

Tidigare forskning problematiseras till ett syfte och till den forskningsfråga som denna studie 

har för avsikt att besvara. 

1.1 Problematisering  

“Does it matter whose voice is raised and what it says?” (Dam & Scholtens, 2013) 

  

En av de mest utmärkande företagstrenderna under det senaste decenniet är det ökade 

intresset i aktiviteter kring företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social 

Responsibility) (Barnea & Rubin, 2010). Dagens debatt kring CSR tar sitt ursprung från 

1930-talet där det konstaterades att företagsledningen inte enbart är en ekonomisk maskin 

som skapar värde för aktieägarna utan även har ett socialt ansvar gentemot samhället (Elson 

& Goossen, 2017). Ett företags aktieägare (t.ex. institutionella ägare och familjeägare) kan 

påverka investeringsbeslut genom att föreslå eller rösta för strategiska beslut (Oh et al., 

2011). Givet att företagens CSR kan betraktas som strategiska investeringar är det sannolikt 

att företagens huvudsakliga ägare kan påverka CSR-strategier. Ett sätt att fånga upp dessa 

strategier är genom att studera CSR-prestation (Orlitzky et al., 2003). CSR-prestationen kan 

definieras som ett företags principer för miljömässigt och socialt ansvar, dess processer för 

miljö- och socialt ansvarstagande, samt dess politik, program och observerbara resultat som 

relaterar till företagets samhällsförhållanden (Wood, 1991a, s. 693). I denna studie, med syfte 

att undersöka ägarstrukturens påverkan på företagens CSR-prestation, utgår CSR-prestation 

från en bedömning av företags offentligt redovisade uppgifter om sitt arbete med miljö och 

mänskliga rättigheter. 

  

Frågan om vad som driver eller hindrar CSR-prestation har fått ökad uppmärksamhet från 

tillsynsmyndigheter, investerare och företag, och blir mer och mer framträdande i den 

akademiska litteraturen (t.ex. Rees & Rodionova, 2015; Oh et al., 2015; McGuinnes, 2017). 

Både ekonomiska och icke-ekonomiska determinanter av CSR-prestation har undersökts, 

exempelvis industri (Hackston & Milne, 1996), regelverk och lagar (Dawkins & Lewis, 

2003) men även faktorer som företagsstorlek (Stanwick & Stanwick 1990), 
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styrelsesammansättning (McGuinnes et al., 2017) och ägarstruktur1 (t.ex. Barnea & Rubin, 

2010; Oh et al., 2011; Rees & Rodionova, 2015). Vad beträffar sambandet mellan ett företags 

ägarstruktur och CSR-prestation återfinns emellertid motstridiga resultat i den befintliga 

forskningen (t.ex. Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011; Campopiano & De Massis 2015; 

Nekhili et al., 2017). 

  

Ett viktigt element för CSR-prestation är en bolagsstyrning som informerar och ger insyn i 

arbetet (Esa & Zahari, 2016). Det är vad som utgör grunden för de beslut som fattas av 

styrelseledamöter, aktieägare och intressenter samt vad som möjliggör att aktieägare kan ta 

sitt fulla ägaransvar (ibid). Ägarstrukturen är av stor betydelse för bolagsstyrningen eftersom 

den bestämmer företagsledningens incitament och därigenom den ekonomiska effektiviteten 

hos företagen som de styr (Jensen & Meckling, 1976; Holderness et al., 2003). Givet att 

företagsledningen jobbar i aktieägarnas intresse, har ägarstrukturen en påverkan på 

organisationers beslutsfattande och motivation eftersom det är ägarna som i slutändan har 

makten över företaget (Jensen & Meckling, 1976; Oh et al., 2011). Ägarstrukturen i ett bolag 

avgörs av vilka typer av ägare som representeras, exempelvis staten, privatpersoner, eller 

finansiella institutioner, samt av hur koncentrerat ägandet är (Min & Verhoeven, 2013). 

  

Dam och Scholtens (2013) finner i sin studie ett negativt samband mellan ägarkoncentration 

och CSR-prestation. Med avseende på företagets sociala arbete råder det en avvägning mellan 

finansiell- och social prestation (Dam & Scholtens, 2013). På grund av denna avvägning 

betalar kontrollerande aktieägare ett relativt högt pris för social prestation. Detta förklaras 

dels utifrån att sociala investeringar sker på bekostnad av den ekonomiska vinningen, och 

dels utifrån den free-riding problematik som är ett välkänt problem för aktieägare (ibid). Om 

en aktieägare försöker förbättra CSR-prestationen kommer andra aktieägare att dra fördel av 

denna förbättring (ibid). Detta negativa samband bekräftas även av Li och Zhang (2010).  

Tagesson et al. (2009) stödjer detta resultat genom att påvisa att företag med koncentrerat 

ägande har lägre förväntningar på sig att hållbarhetsrapportera än vad företag med spritt 

ägande har. Detta bidrar till lägre investeringar i CSR från bolag med koncentrerat ägande 

och därmed lägre CSR-prestation (ibid). 

  

                                                
1 Ägarstrukturen definieras av fördelningen av eget kapital med avseende på röster och 
kapital, samt av aktieägarnas identitet (Jensen & Meckling, 1976). 
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Barnea och Rubin (2010) finner i sin studie över amerikanska bolag, ingen signifikant 

korrelation mellan institutionellt ägande2 och CSR-prestation. Oh et al. (2011) finner, i 

kontrast till Barnea och Rubin (2010), ett positivt samband mellan institutionellt ägande och 

CSR-prestation. Oh et al (2011) konkluderar att institutioners investeringar är baserat på 

företagens långsiktiga konkurrensförmåga vilket är en anledning till det positiva sambandet. 

Oh et al. (2015) finner dessutom att det positiva sambandet mellan institutionellt ägande och 

CSR-prestation är positivt men avtagande på grund av en ökad konflikt mellan investerare då 

det institutionella ägandet ökar. 

  

Rees och Rodionova (2015) studerar över 3000 företag i 46 länder och finner empiriskt bevis 

för ett negativt samband mellan familjeägande och CSR-prestation. Även Nekhili et al. 

(2017) finner stöd för att franska familjeägda företag hållbarhetsrapporterar i en mindre 

utsträckning än icke-familjeägda bolag. Detta står dock i kontrast till det som Campopiano 

och De Massis (2015) kommer fram till beträffande italienska familjeföretag, där 

hållbarhetsrapporterar familjeägda företag i större utsträckning än icke-familjeägda företag 

(ibid). De motstridiga resultaten kan bero på att relationen mellan ägarstruktur och CSR-

prestation kan variera beroende på den institutionella miljön som undersöks (Oh et al., 2011). 

Även Peng (2003) menar att den institutionella kontexten påverkar företagets strategiska 

beslutsfattande. 

  

Den svenska kontexten avviker i flera avseenden från sina kontinentala motsvarigheter med 

en ägarstruktur som karaktäriseras av ett starkt minoritetsskydd och en uppenbar 

kontrollägare3 som är långsiktigt engagerad (Carlsson, 2007). Detta skiljer sig från 

exempelvis USA och Storbritannien vars ägarstrukturer kännetecknas av spritt ägande med 

ledningsstyre4 som huvudmodell (Jakobsson & Wiberg, 2014). Claessens och Tzimoumis 

(2006) visar att europeiska marknaden, och däribland Sverige, karaktäriseras av hög 

ägarkoncentration. I Sverige har det sedan länge funnits en tydlig uppfattning om att det är 

positivt om ett företag har starka ägare som styr (Agnblad et al., 2001). För börsnoterade 

                                                
2 Institutionellt ägande definieras som allmänna pensionsfonder, investmentbanker, 
hedgefonder och försäkringsbolag (Oh et al., 2011). 
3 Kontrollägare definieras som största ägarens ägarandel sett till andel röster. 
4 Ledningsstyre innebär antingen att kontrollen ligger hos företagets ledningsgrupp med 
VD:n i spetsen, eller som i Storbritannien hos en, från ägarna, relativt oberoende styrelse 
(Jakobsson & Wiberg 2014). 
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bolag är detta inte okomplicerat då det finns ett stort antal ägare som har olika nivåer av 

engagemang och olika möjligheter att påverka företagsledningen (Jakobsson & Wiberg, 

2014). Ett koncentrerat ägande, där en eller flera individer kontrollerar en större del av 

företaget, innebär incitament för ägarna att förändra och utvärdera beslutsfattandet (Jensen & 

Mecking, 1976; Oh et al., 2010). Förutom hög ägarkoncentration, är det privata ägandet i 

Sverige bland det högsta i världen, och särskilt många av de stora svenska multinationella 

företagen domineras av privata ägare (Carlsson, 2007). Familjesfärer som Wallenbergsfären 

utgör stort bidrag till den höga andelen privat ägande på den svenska marknaden (ibid). 

Sveriges långa historia av differentierad rösträtt i form av A- och B-aktier, har bidragit till 

aktieägares fortsatta kontroll trots liten ägarandel bland svenska börsnoterade bolag (Agnblad 

et al., 2001). A- och B-aktier används som ett kontrollinstrument och möjliggör för 

kontrollerande aktieägare att endast internalisera en liten del av ekonomiska konsekvenser 

samtidigt som de drar nytta av de privata fördelarna som denna röstdifferentiering medför 

(Cronqvist & Nilsson, 2003). Även om ägarkoncentration, familjeägande och 

röstdifferentierade aktier är huvudsakliga karaktärsdrag för den svenska ägarstrukturen har 

det institutionella ägandet i Sverige ökat markant under det senaste decenniet, i och med 

globaliseringen, och exempelvis pensionsfonder har blivit en betydande ägarkategori på 

Stockholmsbörsen (Jakobsson & Wiberg, 2014). 

 

De slutsatser som nämnts ovan styrker ett rådande samband mellan ägarstruktur och CSR-

prestation, men antalet studier utförda inom detta område i en svensk kontext, är begränsat.  

Även det faktum att motstridiga resultat återfinns bland befintliga studier tyder på att 

utrymme finns för empiriskt bidrag som denna studie har för avsikt att hjälpa till att fylla. 

Dessutom befinner sig svenska företag bland de tio bästa i världen på att 

hållbarhetsrapportera enligt KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting (KPMG, 

2015). Detta indikerar att svenska företag ligger i framkant beträffande hållbarhetsarbete 

vilket ger anledning att förutsätta att CSR-prestation är intressant att mäta i Sverige. Även 

Sveriges unika ägarstruktur som domineras av starka ägare med stort inflytande tack vare A- 

och B-aktier bidrar till att landets institutionella kontext är av relevans för denna 

undersökning. Detta utgör motivering till det empiriska bidraget med denna studie och varför 

möjligheten att utveckla forskningsområdet till den svenska marknaden är av intresse. 
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1.2 Syfte & forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ägarstruktur påverkar CSR-prestation i företag 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm. De ägarstrukturer som undersöks är ägarkoncentration, 

familjeägande samt institutionellt ägande. Studien använder detaljerad ägardata och utgår 

från CSR-prestation som en bedömningen av offentligt redovisade uppgifter presenterade av 

företagen själva. Studien kommer slutligen att ge empiriskt bidrag till en ökad förståelse för 

sambandet mellan ägarstruktur och CSR-prestation. Detta mynnar ut i följande 

forskningsfråga: �  

  

Finns det ett samband mellan ägarstruktur och CSR-prestation hos svenska börsnoterade 

bolag?  

1.3 Disposition 

Resterande delar av studien är organiserade enligt följande; Inledningsvis kommer ett 

teoretiskt avsnitt att behandla den bakomliggande teorin, tidigare forskning, samt studiens 

hypoteser. Därefter följer ett metodavsnitt där studiens metodval, variabler, 

regressionsmodeller samt datainsamling förklaras. Sedan följer den empiriska analysen vilken 

inleds med beskrivande statistik, följt av regressionsanalyser och robusthetstest. Slutligen, 

presenteras konklusioner tillsammans med studiens begränsningar och förslag på framtida 

forskning. 
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2. Teori 

 
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för studiens hypoteser, resultat samt 

analys. Inledningsvis presenteras agentteorin som sedan följs av en redogörelse för svensk 

ägarstruktur ur ett historiskt perspektiv. Därefter presenteras den forskning som motiverar 

studiens hypoteser. I denna studie förväntas CSR-prestation vara ett resultat av 

företagsledningens beslutsfattande, under press från företagets aktieägare. 

2.1 Agentteorin 

När kontroll och ägande separeras kan det uppstå målkonflikter mellan individer inom 

organisationen (Eisenhardt, 1989; Holderness, 2003). Agentteorin är ett teoretiskt ramverk 

som behandlar förhållandet mellan företagets principal (företagets aktieägare) och företagets 

agent (företagsledningen), där principalen delegerar arbete och beslutsfattandet till agenten 

som sedan genomför uppdraget för principalens räkning (Jensen & Meckling, 1976). Jensen 

och Meckling (1976) utgår från att parterna i relationen är nyttomaximerare och att det 

därmed finns anledning att tro att agenten emellanåt inte agerar i principalens intresse. 

Dessutom uppstår svårigheter för principalen att bekräfta vad agenten egentligen gör på 

grund av agentens informationsövertag (Eisenhardt, 1989). Den enkla modellen inom 

agentteorin antar en målkonflikt mellan principal och agent där agenten är mer riskaversiv än 

principalen, som antas vara riskneutral (ibid). Teorin antyder att CSR-investeringar 

genomförs i syfte att förbättra de privata fördelarna för företagsledningen (i den utsträckning 

det förbättrar deras rykte), vilket kan ske på bekostnad av företagets aktieägare (Barnea & 

Rubin, 2010). Detta exemplifierar en konflikt mellan företagsledning och ägare, ett 

agentproblem av typ 1 (Jensen & Meckling, 1976; Villalonga & Amit, 2006). 

  

Agentproblem av typ 1 är främst utpräglad då ägarkoncentrationen är låg (ibid). Om 

ägarkoncentrationen är låg har investerare inte lika mycket makt eftersom den är fördelad 

över ett stort antal principaler. Problematiken grundar sig i att aktieägarna och 

företagsledningen inte är målkongruenta (Eisenhardt, 1989). Ett exempel på detta är att 

företagsledningen tenderar att ”överinvestera” i CSR för att förbättra sitt rykte (McGuinnes et 

al., 2017). Denna överinvestering sker på bekostnad av aktieägarnas avkastning, vilket inte är 

i linje med aktieägarnas finansiella intresse (Barnea & Rubin, 2010). 
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Holderness (2003) menar att en högre ägarandel hos den största ägaren kan minska typ 1-

problemet eftersom den kontrollerande aktieägaren har större resurser och incitament att 

övervaka agentens agerande. Även om samtliga aktieägare har ett ansvar att övervaka 

företagsledningens beslut, är varje individuell investerares möjlighet att övervaka begränsad 

av dennes ägarandel i företaget (Jensen & Meckling, 1976; Hope, 2012). I takt med att 

individuella investerares ägarandel ökar (dvs. ägarkoncentrationen ökar) blir incitamenten att 

övervaka företagsledningen allt större (Hope, 2012). När institutioner är den kontrollerande 

aktieägaren menar dock Villalonga och Amit (2006) att fördelen med kontrollen späds ut 

bland flera oberoende aktieägare vilket försämrar institutioners incitament att övervaka 

företagsledningen, och därmed skapar agentproblemen av typ 1 (Villalonga & Amit, 2006; 

Barnea & Rubin, 2010). Övriga investerare med kontrollerande ägarandel har incitament att 

maximera företagets värde, samla in information och kontrollera företagsledningen, vilket 

lindrar effekten av typ-1 problemet (Claessens et al., 2002; Villalonga & Amit, 2006). 

  

Vid en hög ägarkoncentration kan det istället uppstå konflikt mellan kontrollägare och 

minoritetsägare, vilket benämns agentproblem av typ 2 (Villalonga & Amit, 2006; Li & 

Zhang, 2010). Ett koncentrerat ägande betyder att ett fåtal aktieägare tillsammans eller enskilt 

kontrollerar en stor andel av bolagets röster. Ju mer kontroll och inflytande principalen 

besitter desto större makt kan denne utöva vid viktiga beslut som berör principalen och 

agenten (Jensen & Meckling, 1976). Kontrollägare kan genom sin kontrollerande andel 

expropriera privata förmåner på bekostnad av företagets minoritetsägare (Holderness, 2003; 

Li & Zhang, 2010). Den kontrollerande aktieägaren kan välja att agera utifrån sitt 

egenintresse, vilket inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med övriga aktieägares intresse 

(Shleifer & Vishny, 1997).  

  

I de fall då företag har en tydlig kontrollägare kan denne med tillämpning av 

röstdifferentierade aktier frigöra sig från vissa företagsstyrningsmekanismer, exempelvis 

övervakning från icke-kontrollerande aktieägare. Tillämpning av röstdifferentierade aktier är 

vanligast förekommande när den kontrollerande aktieägaren är en familj. Konsekvensen blir 

att familjen (som kontrollerande minoritetsägare) har incitament att expropriera icke-

kontrollerande minoritetsägare. (Cronqvist & Nilsson, 2003; Villalonga & Amit, 2006) 

Denna möjlighet är endast begränsad genom juridiska restriktioner och kontrollägarens 

finansiella incitament att inte expropriera minoritetsägare (Cronqvist & Nilsson, 2003). 
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Om den kontrollerande ägaren däremot är en institution kan det minska agentproblem av typ 

2. Eftersom fördelen med kontrollen späds ut bland flera oberoende ägare kan en hög grad av 

institutionellt ägande leda till beslut som ligger i aktieägarnas långsiktiga intresse (Barnea 

och Rubin, 2010). Dock, kan en hög grad institutionellt ägande ibland innebära konflikt 

mellan aktieägare då olika institutionella investerare kan ha olika preferenser, olika 

tidshorisonter samt olika riskpreferenser (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2015). 

  

Barnea och Rubin (2010) argumenterar att företags CSR-politik kan skapa en konflikt mellan 

aktieägare i enlighet med agentproblemet av typ 2. Kontrollägare som endast tar hänsyn till 

sitt egenintresse har en negativ effekt på CSR-prestation (Li & Zhang, 2010). Dock, finns det 

lagstiftning i Sverige som ämnar att förhindra beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel 

åt en aktieägare till nackdel för en annan aktieägare eller företaget (ABL, 2005:551). Detta 

minoritetsskydd dämpar agentproblemet av typ 2 (Hope, 2012) och forskning visar att 

minoritetsskydd är associerat med högre nivåer av CSR-prestation (Johnson and Greening, 

1999). 

  

2.2 Ägarstruktur i Sverige 

Den svenska ägarstrukturen har flera särdrag som den karaktäriseras av, men framförallt 

kännetecknas den av att vara mycket koncentrerad samt av att en stor del av börsnoterade 

företag är privat kontrollerade, ofta av en familj (Agnblad et al., 2001). Dessa kontrollerande 

aktieägare äger en minoritet av kassaflödesrättigheterna men styr majoriteten av rösterna, 

vilket gör dem till kontrollerande minoritetsägare (Cronqvist & Nilsson, 2003). 

  

Uppfattningen om att det är gynnsamt med starka ägare som styr företag har länge präglat 

bolagsstyrningen i Sverige (Agnblad et al., 2001; Jakobsson & Wiberg, 2014). Efter den 

finansiella krisen som Sverige upplevde i samband med Kreugerkraschen under 1920 och 

1930-talet, infördes en lag som förbjöd bankerna att äga aktier (Högfeldt, 2005; Carlsson, 

2007; Henrekson & Jakobsson 2012). Restriktionen tillät dock att bankerna överförde sina 

tillgångar till holdingbolag där aktierna fick delas ut till bankens aktieägare. Detta utgjorde 

basen till det svenska pyramidägandet även kallat ask-i-ask-ägande (Henrekson & Jakobsson, 

2012). Bankens ägare kunde kontrollera företagen samtidigt som de formellt var separerade 
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från bankerna (Högfeldt, 2005; Henrekson & Jakobsson 2012). Dessa holdingbolag 

fungerade som noterade investeringsfonder där de viktigaste av dessa är Investor, kopplat till 

familjen Wallenberg och Industrivärlden AB som kontrolleras av Handelsbankens ägarsfär 

(Carlsson, 2007). 

  

En av Sveriges mer välkända ägarfamiljer är Wallenberg. Familjen har länge varit den största 

i portföljvärdet, och även den främsta i rollen som ledande ägare till stora svenska 

multinationella företag (Högfeldt, 2005; Carlsson, 2007). Wallenbergsfären spelar en 

betydande roll i företag som motsvarar cirka 20 procent av Sockholmsbörsen (Carlsson, 

2007). Tillsammans med nio andra privatägda sfärer spelar de ledande roller i företag som 

står för mer än 50 procent av Stockholmsbörsens totala värde. Ett annat sätt att illustrera 

betydelsen av sfärer och privata kontrollerande ägare bland svenska börsnoterade bolag är 

genom att belysa det faktum att endast tre av de 25 största bolagen i slutet av 2005 saknade 

en kontrollerande ägare (Henrekson och Jakobsson, 2012). 

  

Förväntningen på ökat antal utländska investerare och avskaffandet av restriktioner för 

utländsk ägande (1993) var båda bidragande faktorer till att familjekontrollerade företag 

började använda röstdifferentierade aktier, A- och B-aktier (Agnblad et al., 2001). 

Traditionellt har röstdifferentierade aktier använts som kontrollinstrument för att de styrande 

ägarna ska kunna behålla makten i företagen. Idag tillåts differentiering upp till 1:10. 

Historiskt har differentiering upp till 1:1000 mellan A- och B-aktier varit tillåtet och 

tillämpats i många av de stora multinationella företagen. Dessa röstdifferentierade aktier på 

A- och B-nivå är fortfarande ett viktigt sätt för de stora ledande ägarna på den svenska 

marknaden att behålla inflytandet (Carlsson, 2007). Detta möjliggör för de kontrollerande 

ägarna att styra börsnoterade bolag genom en, i förhållande till kapitalandelen, 

oproportionerligt stor andel röster (Lekvall, 2009). Den svenska ägarstrukturens starkaste 

karaktärsdrag, tydlig ägarkontroll, bygger på Sveriges långa historia av 

rösträttsdifferentierade A- och B-aktier (Carlsson, 2007). 

  

Globaliseringen och internationalisering bidrar till att den svenska modellen av ägarstruktur 

successivt förändras. USA och Storbritannien har ledningsstyre som huvudmodell och med 

New York och London som världens finansiella centrum, präglar det modeller för 

bolagsstyrning (Jakobsson & Winberg, 2014). EU-regleringar och forskning bygger till stor 

del på ledningsstyre som modell för ägarstruktur. Globaliseringen har påverkat betydelsen av 



 10 

utländska och institutionella investerare och bidragit till att de har blivit en betydande 

ägarkategori bland börsbolagen i Sverige (Carlsson, 2007). Hansmann och Kraakman (2004) 

menar att tendenser tyder på att företagsledningar i allt större grad fokuserar på att 

åstadkomma aktieägarvärde och att dessa tendenser går hand i hand med det växande 

institutionella ägandet. Enligt Jakobsson och Winberg (2014) innebär detta ett större fokus på 

minoritetsägarens intressen och att värdet ska delas lika av alla aktieägare. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att svensk ägarstruktur sakta rör sig från en 

ägarstruktur med hög grad koncentration, med en tydlig kontrollägare, till en med mer spritt 

ägande, institutioner och utländska investerare (Carlsson, 2007; Henrekson & Jakobsson 

2012, 2014). 

  

2.3 Ägarstruktur och CSR-prestation 

2.3.1 Ägarkoncentration och CSR-prestation 

Tidigare studier har funnit att ägarstruktur har en signifikant påverkan på organisatoriska 

beslut och därmed beslut som präglar CSR-prestation (t.ex. Graves & Waddock, 1994; 

Johnson & Greening, 1999; Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011). Dam och Scholtens 

(2013) menar att det råder en avvägning mellan social- och finansiell prestation. Den 

personliga nyttan av social prestation för den kontrollerande ägaren kompenserar inte för de 

höga kostnader som dessa investeringar innebär (ibid). Dam och Scholtens (2013) studerar 

700 europeiska företag och finner att koncentrerat ägande har en negativ påverkan på CSR-

prestation. Kiem (1970) och Ullman (1985) finner att lägre ägarkoncentration ökar CSR-

prestationen, och därmed konstateras ett negativt samband. Kiem (1970) konstaterar att med 

ett mindre koncentrerat ägande blir ägarnas krav på organisationen bredare. Vidare 

konkluderar Ullman (1985) att lägre ägarkoncentration ökar kravet på företagsledningen att 

avslöja deras aktiviteter kring socialt ansvar och därmed skapas incitament för 

företagsledningen att förbättra CSR-prestationen. Även Brammer och Pavelin (2008) finner 

ett negativt samband mellan ägarkoncentration och CSR-prestation. Lopatta et al. (2016) 

undersöker ur ett internationellt perspektiv hur investerare som äger minst 5% av aktierna 

(s.k. blockholders), påverkar CSR-prestation. De finner ett negativt samband mellan 

blockholders och CSR-prestation, vilket styrker tidigare studier om att ägarkoncentration är 

negativt associerat med CSR-prestation. 
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Med avstamp i agentproblem av typ 2, konstaterar Li och Zhang (2010) samt Johnson och 

Greening (1999) att hög ägarkoncentration är negativt associerat med CSR-prestation på 

grund av kontrollägarens incitament att expropriera minoritetsägare. Detta sker när den 

kontrollerande ägaren agerar utifrån sitt egenintresse och därmed nonchalerar 

minoritetsägarnas intressen (Li & Zhang, 2010). Johnson och Greening (1999) finner dock att 

väl skyddade minoritetsägare är associerat med högre nivåer av CSR-prestation. I Sverige 

finns en reglering som förbjuder att beslut tas inom ett företag som kan medföra otillbörlig 

särbehandling av en aktieägare (ABL, 2005:551), vilket kan indikera att det negativa 

sambandet mellan ägarkoncentration och CSR-prestation inte är lika påtagligt i Sverige. Hope 

(2012) lyfter problematiken med att uttala sig om ägarkoncentration generellt, då det finns 

olika typer av kontrollägare med olika karaktärsdrag. Dock, finner Tagesson et al. (2009) 

belägg för att svenska företag med hög ägarkoncentration har lägre förväntningar på sig att 

hållbarhetsrapportera vilket kan antas reflektera CSR-prestationen. Relationen mellan 

ägarkoncentration och CSR-prestation förväntas därmed, utifrån tidigare forskning, vara 

negativ i Sverige. Detta leder till följande hypotes. 

  

Hypotes 1: Det råder ett negativt samband mellan ägarkoncentration (den största ägarens 

röstandel) och CSR-prestation.  

2.3.2 Familjeägande och CSR-prestation 

Utöver belägg för att kontrollägare har en negativ påverkan på CSR-prestation (t.ex. Li & 

Zhang, 2010; Dam & Scholtens, 2013), har lite uppmärksamhet givits åt inflytandet av 

familjeägare (Barnea & Rubin, 2010; Campopiano & De Massis, 2015). Detta är potentiellt 

viktigt eftersom familjeägare ofta behåller kontrollen över företagsledningen och har 

personligt intresse att bevara ett gott rykte om företaget (La Porta et al., 1999, Faccio & Lang, 

2002; Anderson & Reeb, 2003). Familjeägare är unika i deras långa investeringshorisonter, 

de är ofta oförändrade och representanter från familjen är vanligt förekommande på ledande 

befattningar vilket ökar deras inflytande på beslutsfattandet (Anderson & Reeb, 2003). Hope 

(2012) menar dock i sin studie kring karaktärsdrag för stora aktieägare, där det görs en 

distinktion mellan typer av stora ägare, att det är svårt att vara generell i uttalanden om 

familjeägares påverkan på organisatoriska beslut. Detta beror enligt Hope (2012) på att det 

råder stor variation i befintliga studier beroende på den institutionella kontexten som 
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undersökts. I en studie där de betraktar italienska familjeföretag och icke-familjeföretag 

konkluderar Campopiano och De Massis (2015) att italienska familjeföretag 

hållbarhetsrapporterar mer än icke-familjeföretag. De förklarar resultatet med att CSR-

rapporter möjliggör för familjeföretagen att möta informella förväntningar av närstående 

externa intressenter, vilket återspeglar det typiskt större fokus familjeägda företag lägger på 

att främja sitt rykte (Anderson & Reeb, 2003; Campopiano & De Massis, 2015). Även 

Barnea & Rubin (2010) menar att ägare med anknytning till företaget i form av identitet eller 

rykte, kan anses dra nytta av hög CSR-prestation. Detta står i kontrast till Nekhili et al. 

(2017) som finner att franska familjeägda företag hållbarhetsrapporterar mindre än icke-

familjeföretag. De motstridiga resultaten kan bero på att relationen mellan ägarstruktur och 

CSR varierar beroende på den institutionella kontext som undersöks (Peng, 2003; Hope, 

2012). Campopiano och De Massis (2015) finner även att italienska företag fokuserar på 

olika saker i sitt CSR-arbete där familjeföretag fokuserar mer på välgörenhet och miljöfrågor, 

medan icke-familjeföretag lägger mer vikt på allmänna sociala intressen, ägare, anställda och 

kunder. De diskuterar att CSR-standarder är mer framträdande i rapporteringen från icke-

familjeföretag än familjeföretag (ibid). 

  

Rees och Rodionova (2015) gjorde en omfattande internationell undersökning som täckte 46 

länder och 3893 företag under åren 2002 till 2012. De finner i sin studie, i enlighet med 

Nekhili et al. (2017), att familjeägande har ett betydande negativt samband med CSR-

prestation. De förklarar att sambandet beror på att familjer har sin privata välfärd investerad i 

företaget och långsiktigt engagemang. De drivs därmed av personliga fördelar och har mindre 

motivation att prioritera CSR-arbete (Rees & Rodionova, 2015). Eftersom familjer har stora 

långsiktiga äganderätter i företaget, menar Rees och Rodionova (2015) att de motsätter sig 

allt för stora investeringar i CSR. Detta därför att denna typ av investeringar inte genererar 

några personliga fördelar. Detta är i enlighet med agentteorin som menar att kontrollägare 

kanaliserar företagets verksamhet emot deras egna fördelar (Shleifer & Vishny, 1986). Hope 

(2012) menar att agentproblem av typ 2 är vanligt förekommande i familjeföretag av den 

anledningen. Familjer kan exempelvis prioritera stabila kassaflöden för att upprätthålla en 

privilegierad livsstil och säkerställa hög utdelning (Kappes & Schmid, 2013). Baserat på 

majoriteten av befintliga empiriska bevis, samt stöd från agentteorin formuleras följande 

hypotes: 

  

Hypotes 2A: Familjeägda företag har ett negativt samband med CSR-prestation. 
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Pyramid-holdingbolagen, exempelvis Investor, och röstdifferentierade aktier, i form av A-

aktier och B-aktier, har båda fungerat som kontrollverktyg för familjeägare i de allra största 

företagen på Stockholmsbörsen (Henrekson & Jakobsson, 2012). Om dessa två 

kontrollinstrument används samtidigt bidrar det till att mycket stora skillnader kan finnas 

mellan aktieägarnas kontrollrättighet och kapitalinsats (Henrekson & Jakobsson, 2012). I en 

undersökning av La Porta et al. (1999) där 27 länder runt om i världen studeras, finner de att 

Sverige är bland de få länder som tillåter både noterade investeringsfonder som pyramid-

holdingbolag och röstdifferentierade aktier. Det internationella mönstret är att antingen tillåta 

aktier med differentierad rösträtt eller pyramidägande, men inte båda just på grund av den 

kraftfulla skillnaden mellan röster från kapitalinsats som det tillåter (Agnblad et al., 2001).  

 

Det primära kontrollinstrumentet i Sverige är dock röstdifferentierade aktier (Agnblad et al., 

2001). Villalonga och Amit (2006) undersöker hur tillämpningen av röstdifferentierade aktier 

påverkar företagets värde och finner att det har en negativ påverkan på aktieägares mervärde. 

Eftersom att A- och B-aktier används för att stärka kontrollen hos familjeägare (Agnblad et 

al., 2001; Cronqvist & Nilsson, 2003; Carlsson, 2007; Henrekson & Jakobsson, 2012) kan det 

vara av relevans att undersöka vilken påverkan detta har på beslutsfattandet av CSR-

investeringar. Hypotes 2A förutser att familjeägande har ett negativt samband med CSR-

prestation och därmed anses det troligt, med utgångspunkt från Agnblad et al. (2001), 

Carlsson (2007), Villalonga och Amit (2006) samt Henrekson och Jakobsson (2012), att 

sambandet mellan familjeägda bolag och CSR-prestation är fortsatt negativt om företaget 

tillämpar röstdifferentierade aktier. Därmed följer: 

  

Hypotes 2B: Det råder ett negativt samband mellan familjens ägarandel och CSR-prestation 

om företaget tillämpar röstdifferentierade aktier. 

2.3.3 Institutionellt ägande och CSR-prestation 

Graves och Waddock (1994) finner att institutioner är mer benägna att investera i företag som 

är framgångsrika inom hållbart företagande. Graves och Waddock (1994) finner ett positivt, 

signifikant, samband mellan företagets CSR-prestation och antalet aktier som innehas av 

institutionella ägare. Även Oh et al. (2015) finner ett positivt samband mellan andelen 

institutionellt ägande och CSR-prestation. De menar att detta beror på att institutionella 

investerare vill signalera att de investerar i företag som prioriterar CSR-arbete. Det positiva 
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sambandet mellan CSR-prestation och institutionellt ägande bekräftas även av Oh et al. 

(2011).  

 

Agentteorin (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989) menar att institutionellt ägande i 

ett företag ger incitament för företagsledningen att ta beslut som är i linje med aktieägarnas 

långsiktiga intressen (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2015). Om investeringar i CSR kan 

anses vara värdeskapande för långsiktiga aktieägare, kommer institutionella ägare att 

engagera sig mer proaktivt i CSR-prestation (Coffey & Fryxell, 1991). Institutionella ägare 

med en betydande ägarandel kan inte sälja sin andel utan att det får en negativ påverkan på 

aktiepriset och därför är de generellt mer uppmärksamma gällande företags strategiska beslut 

(Prado-Lorenzo et al., 2009; Oh et al., 2015). Siegel och Vitaliano (2007) menar att 

institutionella investerare erbjuder tjänster som kännetecknas av markant 

informationsasymmetri mellan institutionen och dess klienter. Att investera i socialt hållbara 

företag samt upprätthålla deras CSR-prestation är ett tillvägagångssätt för institutionella 

investerare att signalera dess trovärdighet och ansvarsfullhet och därigenom särskilja sina 

tjänster (ibid). Ovanstående resonemang leder oss till följande hypotes: 

  

Hypotes 3: Det råder ett positivt samband mellan institutionellt ägande och CSR-prestation. 
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3. Metod 

 
Med studiens deduktiva ansats lämpar det sig väl att besvara frågeställningen med en 

kvantitativ metod där sekundärdata används. Första delen av avsnittet behandlar multipel 

regressionsanalys. Därefter följer en genomgång av variabler samt de regressionsmodeller 

som genomförs för att testa sambandet mellan ägarstruktur och CSR-prestation åren 2007, 

2009, 2011 och 2013. Sedan förklaras tillvägagångssättet för datainsamling och urval. En 

kritisk diskussion kring metodvalet finns i avsnitt 5.2. 

3.1 Multipel regressionsanalys 

Med en multipel regressionsanalys skall de fyra hypoteserna formulerade i teoriavsnittet 

testas. CSR-prestation är den beroende variabeln och studiens oberoende variabler är 

ägarkoncentration, familjeägande, röstdifferentierade aktier samt institutionellt ägande. 

Studien kommer att utgå ifrån Folksams Index för hållbart företagande som mått på CSR-

prestation där data endast finns tillgängligt för åren 2007, 2009, 2011 samt 2013. Dessa år är 

därför den tidsperiod som kommer att undersökas i denna studie. Vidare kommer hänsyn tas 

till kontrollvariabler som tar sin grund i tidigare studier. Detta för att minimera risken att det 

finns ytterligare faktorer som förklarar sambandet mellan ägarstruktur och CSR-prestation, 

exempelvis lönsamhet och företagens storlek. Det kommer även inkluderas variabler för att 

kontrollera för fasta effekter såsom bransch och år. 

  

För respektive hypotes kommer en icke-laggad modell samt en laggad modell att testas. En 

laggad modell innebär att för CSR-prestation mätt år t inhämtas data för de oberoende 

variablerna från år t-1. För förtydligandets skull avser år t data för år 2007, 2009, 2011 samt 

2013 medan år t-1 avser år 2006, 2008, 2010 samt 2012. De oberoende variablerna är 

identiska i de båda modellerna. Detta är i likhet med Li och Zhang (2010), Oh et al. (2011) 

samt McGuinnes et al. (2017) som samtliga använder en laggad modell för att estimera CSR-

prestation. Anledningen till detta är att föregående års ägarstruktur kan tänkas påverka årets 

CSR-prestation eftersom effekten av ägarstrukturen kan vara fördröjd. Trots att det kan te sig 

rimligt att det tar tid för aktieägare att påverka företagets strategiska arbete, och därmed 

använda sig av laggade modeller, förlitar sig ändock flertalet av tidigare studier på en icke-

laggad modell (Barnea & Rubin, 2010; Dam & Scholtens, 2013; Oh et al., 2015). Av denna 
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anledning tar studien hänsyn till både en icke-laggad modell samt en laggad modell. De icke-

laggade modellerna presenteras i avsnitt 3.3. Samtliga laggade modeller presenteras i bilaga 4 

och resultaten från regressionerna för de laggade modellerna presenteras under rubrik 4.3 

Robusthetstest. 

3.1.1 CSR-prestation 

Studiens beroende variabel, CSR-prestation, kommer att mätas utifrån ett CSR-index skapat 

av det svenska försäkringsbolaget Folksam. Användandet av ett index är i linje med tidigare 

studier (t.ex. Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2011; Dam & Scholtens, 2013; Oh et al., 

2015). 

  

Folksams Index för hållbart företagande är en sammanställning över samtliga svenska 

börsnoterade företags offentligt redovisade arbete med miljö5 och mänskliga rättigheter6 

(Folksam, 2013). Indexet bygger i huvudsak på årsredovisningar, hemsidor samt 

hållbarhetsredovisningar som är offentligt tillgängliga (ibid). För att bekräfta denna 

information inhämtar Folksam information från andra oberoende källor (media, 

organisationer och myndigheter) (ibid). Folksams analysarbete utgår ifrån kriterier om hur 

företag förväntas ta ansvar för miljö och social påverkan. Dessa kriterier tar sin utgångspunkt 

i Global Compacts tio principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt 

internationella konventioner. (ibid) 

  

Företagen i indexet tilldelas ett betyg för miljö och ett betyg för mänskliga rättigheter på en 

skala från 0 till 7, där 0 representerar lägst betyg och 7 representerar högst betyg. I denna 

studie kommer betygen för mänskliga rättigheter och miljö att vägas samman och det 

aritmetiska medelvärdet av betygen antas utgöra ett gediget mått för företagets CSR-

prestation. Folksams index antas reflektera den faktiska CSR-prestationen eftersom indexet 

grundar sig på offentligt redovisad information från företagen själva, samt att denna 

information kontrolleras mot oberoende källor. I denna studie förutsätts det därmed att 

                                                
5 Avser de miljörisker som ryms inom företaget och är uppdelad i två huvudområden: 1) 
generell bedömning av miljöledningssystem samt 2) styrning av väsentlig direkt eller indirekt 
miljöpåverkan, det vill säga företagets förmåga att hantera sin mest väsentliga miljöpåverkan. 
(Folksam, 2013) 
6 Mänskliga rättigheter avser tre huvudområden: 1) anställdas rättigheter, 2) företagets 
påverkan på samhället samt 3) mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Förenklat kan man 
säga att dessa huvudområden representerar tre viktiga intressenter. (Folksam, 2013) 
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företag som väljer att redovisa information relaterat till CSR väljer att göra det på grund av 

att deras CSR-prestation är bra.   

 

En nackdel med studier inom CSR är problematiken att hitta information om företags CSR-

prestation (Barnea & Rubin, 2010). Konsekvensen av detta är att nästintill samtliga studier 

inom ämnet förlitar sig på̊ ett index för att mäta CSR-prestation (ibid). Att endast förlita sig 

på̊ ett index som utförs av en ensam organisation kan dock resultera i en source bias (Barnea 

& Rubin, 2010; Manner, 2010). I dagsläget i Sverige finns det andra aktörer (exempelvis 

Bloomberg och Asset4) som betygsätter svenska företags CSR-prestation. Dessa betygsätter 

dock färre företag än Folksam vilket resulterar i ett stort bortfall. Med anledning av detta så 

valdes Folksams Index för hållbart företagande, som utgångspunkt för mått på CSR-

prestation, men det kommer krävas en viss varsamhet vid tolkning och generalisering av 

resultatet. 

3.2 Regressionsmodeller 

3.2.1 Hypotes 1 

För att testa den första hypotesen används CSR-prestation (CSR) som beroende variabel och 

företagets ägarkoncentration (Largest) som oberoende variabel. Ägarkoncentrationen 

defineras som andelen röster den största ägaren har. Observera att ingen hänsyn tas till typ av 

ägare. Detta är i likhet med Li och Zhang (2010) och Dam och Scholtens (2013). 

  

I samtliga modeller kommer ett antal kontrollvariabler att inkluderas då tidigare forskning har 

funnit samband mellan andra faktorer (utöver ägarstruktur) och CSR-prestation. Barnea och 

Rubin (2010), Oh et al. (2011) samt McGuinnes et al. (2017) fann att företagets storlek 

(FtgStrl (ln)) är associerat med CSR-prestation då större företag är mer synliga samt kan dra 

nytta av sina stordriftsfördelar. Det förväntas därmed att företagets storlek är positivt 

associerat med företagets CSR-prestation. Företagets storlek kommer, i linje med Barnea och 

Rubin (2010), Oh et al. (2011) samt McGuinnes et al. (2017) att mätas som logaritmerade 

totala tillgångar. Anledningen till att företagets totala tillgångar logaritmeras beror på att 

variabeln historiskt sett har en positivt skev fördelning (Barnea & Rubin, 2010; McGuinnes et 

al., 2017). 
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Även lönsamhet (Lönsamhet) och skuldsättningsgrad (SkGrad) kontrolleras eftersom ett 

företags sociala prestation sannolikt beror på företagets finansiella prestation (t.ex. Oh et al., 

2011; Dam & Scholtens, 2013). CSR-prestationen förväntas öka för företag med hög 

lönsamhet och låg skuldsättning (Oh et al., 2011). Skuldsättningsgraden (SkGrad) kommer att 

definieras som totala skulder dividerat med totalt eget kapital (Dam & Scholtens, 2013). Som 

mått på lönsamhet används avkastningen på totala tillgångar, ROA, vilket är i enlighet med 

Oh et al. (2011), Dam och Scholtens (2013) samt Oh et al. (2015). 

  

Även fasta effekter för år och bransch kommer att inkluderas. Li och Zhang (2010), Barnea 

och Rubin (2010) samt Oh et al. (2011) visade att branschtillhörighet påverkar företagens 

sociala ansvarstagande och därmed CSR-prestation, varför den variabeln kommer att 

inkluderas genom dummy-variabler. Detta för att kontrollera för eventuell variation mellan 

industrier. Den branschindelning som är aktuell i denna studie presenteras i avsnitt 3.5. 

Hänsyn tas även till de år som finns med i Folksams Index för hållbart företagande för att 

kontrollera för variation i CSR-prestation mellan olika år. Variabeln år kommer att inkluderas 

i modellen genom dummy-variabler. I den icke-laggade modellen för att testa hypotes 1 

används data från år t för samtliga variabler. Modellen ser därmed ut enligt följande: 

 

CSR$% = 	ß) +	ß+Largest$% + ß3FtgStrl Ln $% + ß7SkGrad$% 	+ ß;Lönsamhet$% +

∑ß@A+BBranschDummy$% + ∑ß+HA3+ÅrDummy$% + ε$                            (1) 

                                                                             

3.2.2 Hypotes 2A-B 

Hypotes 2A-B behandlar påverkan av familjeägande och röstdifferentierade aktier på 

företagets CSR-prestation. För att testa hypotes 2A är den beroende variabeln fortfarande 

CSR-prestation (CSR), men istället inkluderas den oberoende variabeln familjeägande 

(FamOwner). Likt Villalonga och Amit (2006), Rees och Rodionova (2015) samt Nekhili et 

al. (2017) kommer studien beakta familjens ägarandel. Studiens definition av familjeföretag 

har sitt ursprung från Anderson och Reeb (2003) vilka menar att familjeföretag är företag där 

grundaren eller medlemmar av familjen är VD eller aktieägare, antingen individuellt eller 

som grupp. I linje med Nekhili et al. (2017) kommer ett företag att betraktas som ett 

familjeföretag då den kontrollerande aktieägaren, som äger minst tio procent av aktierna, är 

familj. Detta betyder att variabeln FamOwner kommer att tilldelas värdet 0, om företaget inte 
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uppfyller kravet för familjeföretag, eller familjens ägarandel, om företaget uppfyller kravet 

för familjeföretag. Modellens kontrollvariabler samt fasta effekter är identiska med hypotes 

1. Modellen för att testa hypotes 2A år t blir således: 

 

CSR$% = 	ß) +	ß+FamOwner$% + B3FtgStrl Ln $% + ß7SkGrad$% + ß;Lönsamhet$% +

∑ß@A+BBranschDummy$% + ∑ß+HA3+ÅrDummy$% + ε$                             (2)

   

Vid testandet av hypotes 2B kommer en dummyvariabel för röstdifferentierade aktier (DVR) 

inkluderas. Variabeln tilldelas värdet 1 om företaget har röstdifferentierade aktier, medan 

variabeln ges värdet 0 om företaget inte har röstdifferentierade aktier. För att undersöka 

interaktionen mellan röstdifferentierade aktier och familjeägande inkluderas en 

interaktionsvariabel (FamOwner*DVR). Interaktionsvariabeln fångar effekten av 

röstdifferentierade aktier då familjen är noterad som största ägare. Detta betyder att om 

företaget inte tillämpar röstdifferentierade aktier får interaktionsvariabeln värdet 0. 

Kontrollvariablerna samt de fasta effekterna är identiska med hypotes 1. Modellen för att 

testa hypotes 2B blir således: 

 

CSR$% = 	ß) +	ß+FamOwner$% + ß3DVR$% + ß7FamOwner$% ∗ DVR$% + B;FtgStrl Ln $% +

ß@SkGrad$% + ßOLönsamhet$% + ∑ßPA3)BranschDummy$% + ∑ß33A3;ÅrDummy$% + ε$   (3)                                                                                                      

3.2.3 Hypotes 3 

För att testa den tredje hypotesen och därmed effekten av institutionellt ägande kommer 

variabeln institutionellt ägande (InstOwner) att inkluderas i modellen. CSR-prestationen är 

återigen modellens beroende variabel. Institutionellt ägande kommer, Barnea och Rubin 

(2010), Oh et al. (2011) samt Oh et al. (2015) att mätas som den proportionella andelen aktier 

som ägs av institutioner. På grund av begränsningar i ägardata tas hänsyn endast till 

företagets kontrollerande aktieägare. Tidigare nämnda kontrollvariabler samt fasta effekter 

kommer att inkluderas. Modellen ser ut enligt följande: 

 

CSR$% = 	ß) +	ß+InstOwner$%		+	ß3FtgStrl Ln $% + ß7SkGrad$% + ß;Lönsamhet$% +

∑ß@A+BBranschDummy$% + ∑ß+HA3+ÅrDummy$% +	ε$                                                   (4) 
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3.3 Tillvägagångssätt vid regressionsanalys 

Ett grundläggande antagande vid regressionsanalys är att den bakomliggande populationen är 

normalfördelad (Körner & Wahlgren, 2015). För att undersöka om variablerna i urvalet är 

normalfördelade kontrolleras kurtosis och skevhet. Ett värde nära noll är att eftersträva för 

båda dessa mått. Om någon variabel har en skev fördelning, vilket därmed påverkar dess 

skevhet och kurtosis, kommer variabelns extremvärden att justeras. Verktyget winsorizing 

används i sådant fall för att justera datamaterialet genom att begränsa extremvärden. 

Justeringen i studien görs genom att observationer som befinner sig mer än tre 

standardavvikelser från medelvärdet ändras till det värde på den observation som befinner sig 

närmast gränsen för tre standardavvikelser från medelvärdet. Ett annat verktyg att använda 

vid skeva fördelningar är att logaritmera variabler (t.ex. Oh et al., 2011).  

  

När fler variabler inkluderas i en regressionsmodell kan det ge upphov till multikollinearitet 

(Mendenhall & Sincich, 2014; Körner & Wahlgren, 2015). Begreppet multikollinearitet 

innebär att två eller flera variabler är korrelerade med varandra och att de i praktiken förklarar 

ungefär samma sak. Vid en hög korrelation mellan två oberoende variabler är det därför 

lämpligt att endast låta den ena variabeln ingå i modellen. Om de oberoende variablerna är 

högt korrelerade med varandra, förlorar regressionsmodellen sin tillförlitlighet eftersom det 

snedvrider sambandet med den beroende variabeln samt minskar säkerheten i skattningarna 

(ibid). För att mäta variablernas multikollinearitet beräknas Variance Inflation Factor (VIF) 

(Mendenhall & Sincich, 2014). Det lägsta värdet VIF kan anta är 1, vilket är det VIF-värde 

som bör eftersträvas. Ett VIF-värde över 10 indikerar risk för multikollinearitet, vilket 

betraktas som den kritiska gränsen i denna studie (ibid). Studiens VIF-värden presenteras i 

tabell 6 för de icke-laggade variablerna. VIF-värdena för de laggade variablerna återfinns i 

bilaga 3.  
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3.4 Sammanställning av testvariabler 

  

I tabell 1 presenteras en översikt av de variabler som ingår i studien. 

 

Tabell 1. Sammanställning av operationalisering 

Tabell 1 beskriver samtliga variabler som används i studiens samtliga regressioner. 

  

3.5 Data och urval 

I detta avsnitt redogörs för urvalet av data, hur datainsamlingen genomförts samt vilka 

observationer som har resulterat i bortfall. Undersökningen består av företag noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm samt är inkluderade i Folksams Index för hållbart företagande. Två 

essentiella urvalskriterier blir därmed att det för företag i finns tillgänglig CSR-data samt data 
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för både ägarstruktur och kontrollvariabler. Folksams Index för hållbart företagande har getts 

ut vartannat år och innehåller CSR-data om företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm år 

2007, 2009, 2011 samt 2013. I denna studie inkluderas samtliga av dessa år och kommer att 

benämnas år t. Detta ger ett ursprungligt datamaterial på 1019 observationer. Data angående 

företagens ägarstrukturer inhämtas från Mattias Hambergs databas för år t samt år t-1. Vid 

datainsamling för kontrollvariabler används Thomson Reuters Eikon som bland annat 

innehåller finansiell information om företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Vid behov 

av kompletterande data används företagens årsredovisningar. 

  

Företagen i urvalet delas in i branscher, vilket är i linje med bland annat Li och Zhang (2010), 

Barnea och Rubin (2010) och Oh et al. (2011). Detta för att kontrollera för variation som kan 

tänkas existera mellan olika branscher. Branschindelningen kommer att utgå ifrån tre 

huvudgrupper: tillverkning, handel och tjänster. I enlighet med Barnea och Rubin (2010) 

kommer denna studie att använda en detaljerad branschindelning. Nedan presenteras de 15 

branscher som inkluderats i studien där år t motsvarar data för den icke-laggade modellen och 

år t-1 avser data för den laggade modellen. 

 

Tabell 2. Urvalets branschindelning för år t (t-1). 

Industri Frekvens år t (t-1) 
Tillverkning  
Industriella konglomerat 12 (13) 
Industri-orienterad produktion 140 (135) 
Konsument-orienterad produktion 49 (46) 
Utveckling av produkter 24 (26) 
Råvaror inkl. prospektering 47 (47) 
Läkemedel, bioteknik samt medicinsk teknik 73 (72) 
Kemiska processer 10 (11) 
Bygg-orienterad produktion 23 (23) 
Övrig produktion 20 (20) 
Handel  
Industriell handel 39 (38) 
Konsumenthandel 63 (60) 
Tjänster  
Konsultverksamhet (ej IT) 20 (20) 
IT-relaterade tjänster 83 (80) 
Transport 12 (12) 
Andra tjänster 103 (102) 
Totalt 718 (705) 
Tabell 2 presenterar fördelningen av industrier för år t samt år t-1. Värden för åt t-1 anges inom parantes. 
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Från det ursprungliga datamaterialet exkluderas observationer som saknar värden för någon 

av variablerna. Även utländska företag som är noterade på Stockholmsbörsen har exkluderats 

från datamaterialet eftersom studiens syfte är att undersöka svenska börsnoterade bolag. 

Exkluderas gör även finans- samt fastighetsbolag, företag vars intäkter är mindre än 25 Mkr, 

samt företag med negativt eget kapital. Anledningen till denna exkludering är att urvalet ska 

vara så homogent som möjligt. Nedan återfinns studiens dataurval samt bortfall för samtliga 

år. 

 

Tabell 3. Studiens dataurval 

 2007 2009 2011 2013 Totalt 
Totalt i Folksam 273 251 245 250 1019 
Exkluderad data 72 (67) 63 (68) 63 (60) 62 (59) 260 (254) 
Saknas data 10 (18) 4 (0) 4 (16) 23 (26) 41 (60) 
Totalt 191 (188) 184 (183) 178 (169) 165 (165) 718 (705) 
Tabell 3, dataurval samt bortfall för år t. Totalt i Folksam avser antalet företag där CSR-data finns tillgänglig. 

Exkluderade data avser företag som medvetet har exkluderats ur dataurvalet, dvs. utländska företag, finansiella 

företag, företag vars intäkter är mindre än 25 Mkr samt företag med negativt eget kapital. Saknas data avser de 

företag då det saknas data för minst en variabel. Inom parantes visas respektive värde för år t-1. 
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4. Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis den beskrivande statistiken för studiens variabler 

och därefter följer en analys av korrelationen. Slutligen presenteras samt diskuteras 

resultaten från regressionerna för studiens hypoteser. 
  

4.1 Beskrivande statistik 

4.1.1 Beskrivande statistik 

Tabell 4 presenterar den beskrivande statistiken för studiens variabler för år t. För år t-1, se 

bilaga 1. 
  

Tabell 4. Beskrivande statistik, icke-laggad. 

 
Tabell 4 presenterar för år t medelvärde (Medel), standardavvikelse (Std.av.), minimum (Min), median 

(Median), maximum (Max), skevhet samt kurtosis för den beroende variabeln CSR-prestation (CSR), de 

oberoende variablerna ägarkoncentration (Largest), familjeägande (FamOwner), röstdifferentierade aktier 

(DVR), interaktionsvariabeln mellan familjens ägande och röstdifferentierade aktier (FamOwner*DVR), 
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institutionellt ägande (InstOwner) samt för kontrollvariablerna lönsamhet (Lönsamhet), skuldsättningsgrad 

(SkGrad) och företagets logaritmerade totala tillgångar (FtgStrl). 

  

Företagens CSR-prestation varierar från 0 till 5,590 med ett medelvärde på 2,073. Den 

kontrollerande aktieägarens andel är i genomsnitt är 32,1%. Om företaget har en familj som 

kontrollerande ägare (dvs. familjen äger mer än 10%) kontrollerar familjen i genomsnitt 

22,1%. Om, å andra sidan, en institution är företagets största ägare kontrollerar dessa i 

genomsnitt 4,9%. Tabellen illustrerar även att andelen företag som tillämpar 

röstdifferentierade aktier i genomsnitt är 50,7%. Skevheten för CSR-prestation är 0,680 och 

dess kurtosis är -0,160. För variabeln som ämnar att mäta ägarkoncentration är skevheten 

0,824 och dess kurtosis är -0,154. För företag där familj är den största ägaren är skevheten 

0,789 och kurtosis är -0,592. Skevheten för röstdifferentierade aktier är -0,028 och dess 

kurtosis är -2,005. Tabellen indikerar att variablerna InstOwner samt SkGrad inte kan 

betraktas som helt normalfördelade.  

  

4.1.2 Korrelation mellan variabler 

Korrelationen mellan variablerna kommer att beräknas för att ge en indikation över 

sambandet mellan dessa. Tabell 5 presenterar en korrelationsmatris för år t. För värden år t-1, 

se bilaga 2. 
  

Tabell 5. Korrelation, icke-laggad. 

 
Tabell 5 presenterar Pearsons korrelationskoefficient för år t mellan variablerna CSR-prestation (CSR), 

ägarkoncentration (Largest), familjens ägande (FamOwner), röstdifferentierade aktier (DVR), 

interaktionsvariabeln mellan familjeägande och röstdifferentierade aktier (FamOwner*DVR), institutionellt 

ägande (InstOwner), lönsamhet (Lönsamhet), skuldsättning (SkGrad) samt företagets storlek (FtgStrl (ln)). 

Signifikansen visas genom ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10. 
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Tabell 5 presenterar Pearsons korrelationskoefficient samt signifikansnivån för de icke-

laggade variablerna. Korrelationsmatrisen för de laggade variablerna, vilken återfinns i bilaga 

2,  visar enhälligt resultat med den icke-laggade. 

  

Samtliga variabler för respektive hypotes korrelerar mer eller mindre med CSR-prestation 

vilket ger indikationer på befintliga samband. Av dessa är både ägarkoncentration (Largest) 

samt röstdifferentierade aktier (DVR) statistiskt signifikanta på 1%-nivån. Variabeln Largest 

är 0,106 (p-värde<0,01), vilket påvisar ett signifikant positivt samband mellan 

ägarkoncentration och företagets CSR-prestation. Korrelationen för röstdifferentierade aktier 

(DVR) är inte relevant då denna variabel endast är en dummyvariabel som antar ett värde 

mellan 0 och 1. Korrelationen mellan familjens ägande (FamOwner) och CSR-prestation är 

positiv (p-värde<0,10). Variabeln institutionellt ägande (InstOwner) påvisar ett mycket svagt 

samband med CSR-prestation, detta värde är dock inte signifikant varför vidare slutsatser är 

svåra att göra. Även interaktionsvariabeln (FamOwner*DVR) visar på en icke-signifikant 

korrelation. 

  

Samtliga kontrollvariabler är positivt korrelerade med CSR-prestation. Korrelationerna är 

dessutom signifikanta på 1% signifikansnivå. Som förväntat har företagets storlek (FtgStrl 

(ln)) en signifikant positiv korrelation till CSR-prestation (p-värde<0,01). Detta är i linje med 

Barnea och Rubin (2010) samt Oh et al. (2011) som finner att större företag presterar bättre 

inom CSR. Även företagets lönsamhet (Lönsamhet) har en positiv och signifikant korrelation 

till CSR-prestation, vilket är i linje med det som förväntades (Oh et al., 2011). Dock är 

korrelationen mellan skuldsättningsgrad (SkGrad) och CSR-prestation signifikant positiv, 

vilket strider mot det som förväntades (Oh et al., 2011). 

  

Att notera är att variablerna för hypotes 2B, det vill säga FamOwner, DVR samt 

interaktionsvariabeln FamOwner*DVR, är signifikant korrelerade med varandra, vilket kan 

komma att ha en skadlig effekt vid regressionsanalysen. Detta beror dels på 

interaktionsvariabeln, och dels på att DVR är en dummyvariabel som endast kan anta värdet 

0 eller 1. 

  

För att kontrollera om korrelationerna har en påverkan på resultatet från regressionerna har 

VIF beräknats för samtliga variabler i respektive modell. VIF-värdena presenteras i tabell 6 

och visar värden för de icke-laggade modellerna. För laggade värden, se bilaga 3. Modellerna 
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för att testa hypotes 1, hypotes 2A och hypotes 3 har låga VIF-värden (befinner sig inom 

intervallet 1–2). Däremot indikerar VIF-värdena för hypotes 2B att det finns antydan på 

multikollinearitet i den icke-laggade såväl som i den laggade modellen. Denna 

multikollinearitet beror på den interaktionsvariabel som ingår i regressionen för att undersöka 

effekten av röstdifferentierade aktier i familjeägda företag och dess koppling till CSR-

prestation. Följaktligen blir korrelationen mellan variablerna hög.  

 

Även om VIF-värdena för hypotes 2B inte är bästa möjliga befinner de sig inom angivet 

intervall med stöd från Mendenhall och Sincich (2014). Om multikollineariteten är hög och 

därmed skadlig kan det innebär att variabler inte blir signifikanta på grund av en osäkerhet 

kring vad som påverkar CSR-prestation (Mendenhall & Sincich, 2014). Trots höga VIF-

värden är samtliga oberoende variabler i modell 2B signifikanta (se tabell 7, avsnitt 4.2). 
   

Tabell 6. Variance Inflation Factor (VIF) 

 
Tabell 6 presenterar, för år t, VIF-värdena för de oberoende variablerna ägarkoncentration (Largest), 

familjeägande (FamOwner), röstdifferentierade aktier (DVR), interaktionsvariabeln mellan familjens ägande 

och röstdifferentierade aktier (FamOwner*DVR), institutionellt ägande (InstOwner) samt kontrollvariablerna 

lönsamhet (Lönsamhet), skuldsättning (SkGrad) och företagets logaritmerade totala tillgångar (FtgStrl (ln)). 

 

 

Pearsons korrelation är ett effektivt sätt för att mäta och identifiera styrkan och riktningen av 

samband. Dock, för att mäta den inkrementella påverkan av ägarstruktur på CSR-prestation, 

är en regressionsanalys nödvändig där det kontrolleras för andra påverkande faktorer.  

Regressionsanalysen följer i nästkommande avsnitt. 
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4.2 Regressionsanalys 

I följande avsnitt presenteras resultatet från regressionsanalyserna. För respektive hypotes 

utförs två regressioner vardera, en med icke-laggad data för de oberoende variablerna samt en 

med laggad data. Regressionerna för laggade-modellerna presenteras under rubrik 4.3 

Robusthetstest. Regressionens justerade förklaringsgrad visar andelen av den totala 

variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av variationen av de oberoende 

variablerna. Förklaringsgraden antar ett värde mellan noll och ett där ett högre värde 

indikerar att regressionsmodellen bättre beskriver den underliggande datan. För att undersöka 

om modellen som helhet är signifikant beräknas modellens F-värde. För att testa hypoteserna 

undersöks de enskilda variablernas koefficienter där p-värdena tolkas för att se om statistiska 

slutsatser om koefficienterna kan göras. Regressionsresultatet presenteras i tabell 7 nedan. 
  

Tabell 7. Resultat av regressionsanalyser för att testa hypotes 1, hypotes 2A-B och hypotes 3 

med icke-laggad data. 

 
Tabell 7 visar resultatet från regressionsanalyserna för de icke-laggade modellerna. Den beroende variabeln är 

CSR-prestation. Tabellen visar koefficienterna för ägarkoncentration (Largest), familjeägande (FamOwner), 

röstdifferentierade aktier (DVR), interaktionsvariabeln mellan familjens ägande och röstdifferentierade aktier 

(FamOwner*DVR), institutionellt ägande (InstOwner), företagets logaritmerade totala tillgångar (FtgStrl (ln)), 

lönsamhet (Lönsamhet), skuldsättning (SkGrad) och konstanten. Signifikans visas genom ***p<0,01, **p<0,05, 
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*p<0,10. Dummyvariablerna för år samt industri är inkluderade i regressionerna. Inom parentes anges 

koefficientens medelfel. Tabellen presenterar även antalet observationer, justerad förklaringsgrad (justerad R2) 

samt modellens signifikans (p-värde för F-test). 

  

4.2.1 Hypotes 1  

Utifrån hypotes 1 förväntas ett negativt samband mellan ägarkoncentration och företagets 

CSR-prestation. Modell 1 testar därför hur ägarkoncentration påverkar CSR-prestation.  

Ur tabell 7 kan det konstateras att hypotes 1 inte kan accepteras då tillräcklig bevisning inte 

återfanns för att konstatera ett negativt samband mellan ägarkoncentration och CSR-

prestation. Koefficienten för ägarkoncentration (Largest) är dock signifikant, men positiv (p-

värde<0,05). Företagets storlek (FtgStrl) och skuldsättning (SkGrad) är signifikanta och har 

ett positivt samband till CSR-prestation. Variabeln lönsamhet saknar statistisk signifikans 

varför denna variabel inte kan tolkas. Att skuldsättning har ett positivt samband är något som 

strider mot det förväntade. Detta betyder att företag med hög skuldsättning presterar bättre 

inom CSR. Det starkaste sambandet, med avseende på signifikans, råder mellan företagets 

storlek (FtgStrl) och CSR-prestation (CSR) där koefficienten är positiv (p-värde <0,01). Detta 

kan förklaras av att större företag är mer synliga samt kan ta fördel av sina stordriftsfördelar 

(McGuinnes et al., 2017; Barnea & Rubin, 2010). Förklaringsgraden för modellen uppgår till 

54,8%. 

Studien finner inte stöd för hypotes 1, dock påvisades ett signifikant samband i positiv 

riktning. Detta är intressant då det inte stämmer överens med resultat i tidigare forskning 

(t.ex. Li & Zhang, 2010; Dam och Scholtens 2013). Att samma resultat inte återspeglas i en 

svensk kontext kan bero på det lagstiftade minoritetsskyddet (ABL, 2005:551) som råder i, 

och karaktäriserar, svensk ägarstruktur. Johnson och Greening (1999) och Li och Zhang 

(2010) finner att väl skyddade minoritetsägare är associerat med högre nivåer av CSR-

prestation vilket kan tänkas reflekteras i vårt resultat då minoritetsskydd är ett särdrag i 

svensk ägarstruktur. 

Tagesson et al. (2009) studerade svenska företag och fann att ägarkoncentration innebar lägre 

förväntningar på hållbarhetsrapportering vilket i hypotesformuleringen antogs reflektera 

CSR-prestationen. Resultatet från regressionen indikerar dock annat, antingen har 

medvetenheten ökat under de senaste åtta åren, vilket har påverkat kraven på 
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hållbarhetsrapportering från aktieägare. Eller så reflekterar inte Tagesson et al. (2009) resultat 

CSR-prestationen som antogs i hypotesformuleringen. 

En annan orsak till att resultatet skiljer sig från det förväntade kan möjligtvis vara att Sverige 

ligger i framkant med hållbarhetsarbete. Att svenska företag, enligt KPMGs undersökning, 

befinner sig bland de 10 bästa länderna i världen tyder på en medvetenhet som kan förväntas 

genomsyra beslutsfattandet i organisationer. Enligt agentteorin reducerar en hög 

ägarkoncentration typ-1-problematiken då kontrollägare har makt och därmed incitament att 

övervaka agentens agerande (Holderness, 2003). En kontrollerande aktieägare har en 

väsentligt större del  av sin välfärd investerad i företaget, vilket innebär en större risk, och 

därmed ges incitament att övervaka företagsledningen (Dam & Scholtens, 2013). I linje med 

detta kan det tänkas att majoritetsägare tar mer värdeskapande beslut jämfört med 

minoritetsägare eftersom majoritetsägarna tenderar att utvärdera investeringsbesluten än mer 

noggrant. Dessutom säger forskning om agentteorin att konflikter mellan minoritets- och 

majoritetsägare, agentproblem av typ 2, inte är lika framträdande i länder där det råder 

rättsligt skydd för minoritetsägare (Hope, 2012). I detta avseende kan det tolkas som att 

svenska kontrollägare värnar om CSR-arbete i högre grad än vad som råder i övriga kontexter 

som har studerats på liknande sätt, och att agentproblemet inte är ett hinder för CSR-

politiken. Med andra ord, den kontrollerande ägaren såväl som företagsledningen strävar efter 

miljömässigt och socialt agerande. 

 4.2.2 Hypotes 2A 

Hypotes 2A testar det förväntade negativa sambandet mellan familjeägande och CSR-

prestation. Koefficienten för familjens ägande (FamOwner) är signifikant positivt (p-

värde<0,05). Därmed accepteras inte hypotes 2A. Modellens förklaringsgraden är 54,6%. 

Återigen påvisar företagets storlek (p-värde<0,01) samt skuldsättningsgrad (p-värde<0,05) en 

signifikant positiv påverkan på företagets CSR-prestation. Lönsamhet har, likt tidigare, inget 

signifikant samband med CSR-prestation. 

I befintlig forskning har det talats om att det är svårt att vara generell i uttalanden om 

familjeägare då forskning kring familjeägare och dess påverkan på organisatoriska beslut och 

resultat har varierat beroende på institutionell kontext (Hope, 2012). Resultatet i regression 

2A styrker det resonemanget eftersom att det motstrider majoriteten av befintliga empiriska 

bevis. Dock är resultatet i enlighet med Campopiano och De Massis (2015) som finner att det 
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råder större engagemang från italienska familjeföretag än icke-familjeföretag beträffande 

CSR-arbete. Detta kan förklaras av att familjeägare har större anknytning till företaget än 

bara portföljvärdet. Rubin och Barnea (2010) beskriver att ägare som har anslutning till 

företaget i form av identitet, rykte eller arv, kan anses dra nytta av att förknippas med ett 

företag som tar sitt samhälleliga ansvar och som presterar väl inom CSR. Även Anderson och 

Reeb (2003) beskriver familjeägare som karaktäriseras av beslutsfattande som främjar deras 

egna rykte. Resultatet i hypotes 2A kan förklaras av, och styrka, ovanstående argument om 

att svenska familjeägare värnar om CSR-arbete i syfte att främja sitt rykte och dra nytta av att 

förknippas med hållbart ansvarstagande.  

I familjeföretag, förklarar Hope (2012), är agentproblematiken av typ 1 begränsad men 

agentproblem av typ 2 är vanligare förekommande, där konflikter uppstår mellan 

minoritetsägare och familjen som kontrollägare. Familjeägare har dessutom vanligtvis 

medlemmar av familjen på betydande befattningar i företaget och detta kan ge ytterligare 

incitament för andra aktieägare att vilja kontrollera och granska kontrollägaren och 

ledningen. Detta kan tolkas som argument för att de värnar om CSR-arbete då de övervakas 

av andra ägare och vill associeras med ett företag som bidrar till samhället och miljön samt 

följer CSR-standarder. Denna problematik begränsas visserligen av det rådande 

minoritetsskyddet men med den nämnda medvetenheten som antas råda i Sverige i och med 

framträdande hållbarhetsarbete bland företagen, kan det ändå vara av stor betydelse för 

många svenska ägare och investerare att företag tar sitt CSR-ansvar. Därmed kan det vara en 

förklaring till att studiens resultat skiljer sig från majoriteten av befintlig forskning. Vidare 

kan resultatet i hypotes 2A delge större förståelse för resultatet i hypotes 1 (se tabell 7) då 

familjeföretag utgör en stor del av den höga ägarkoncentrationen i Sverige. 

 4.2.3 Hypotes 2B 

I linje med hypotes 2B förväntas att familjeföretag som tillämpar röstdifferentierade aktier 

har ett negativt samband med CSR-prestation. För att besvara hypotes 2B har hänsyn tagits 

till familjeägande, röstdifferentierade aktier samt interaktionen mellan familjeägande och 

röstdifferentierade aktier. Vid testandet för denna regression finner vi bland annat att 

familjeägande (FamOwner) har positivt samband till CSR-prestation (p-värde<0,01), vilket är 

i linje med det resultat som påvisades i hypotes 2A.   
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Ur resultatet kan det även konstateras att röstdifferentierade aktier (DVR) har ett signifikant 

positivt samband till CSR (p-värde<0,05). Interaktionsvariabeln mellan familjens ägande och 

röstdifferentierade aktier (FamOwner*DVR) har ett signifikant negativt samband med CSR 

(p-värde<0,01). Detta innebär att hypotes 2B accepteras. Den intuitiva förklaringen är att, 

givet att företaget tillämpar röstdifferentierade aktier, i takt med att familjens ägarandel ökar 

blir resultatet en sämre CSR-prestation. I enlighet med resultatet i tidigare regressioner är 

lönsamhet den kontrollvariabel som är mest signifikant med CSR-prestation (p-värde<0,01). 

Företagets skuldsättningsgrad är signifikant positiv (p-värde<0,05) medan variabeln 

lönsamhet inte är statistiskt signifikant. Modellens förklaringsgrad är 56,0%. Även om 

korrelationen mellan de oberoende variablerna är hög är samtliga koefficienter signifikanta.  

Resultatet bevisar ett negativt samband mellan tillämpningen av röstdifferentierade aktier och 

CSR-prestation i enlighet med vad som förutsågs i formuleringen av hypotes 2B. Därmed 

accepteras hypotes 2A. Detta kan förklaras av att familjeägare som tillämpar 

röstdifferentiering har en mindre kapitalinsats, men starkare kontroll (Lekvall, 2009). 

Röstdifferentierade aktier är ett kontrollinstrument som tillämpas för att separera ägande och 

kontroll så att familjeägare med mindre kapitalinsats kan bibehålla kontrollen över företaget. 

Genom att använda A- och B-aktier kan familjeägare frigöra sig från 

företagsstyrningsinstrument såsom företagskontroll eller övervakning från icke-

kontrollerande aktieägare (Cronqvist & Nilsson, 2003). Därmed blir det typiska större fokus 

som familjeägare lägger på att främja sitt rykte möjligtvis inte lika prioriterat. När 

röstdifferentierade aktier tillämpas så bär familjen bara en bråkdel av de kostnader för 

eventuella icke-ekonomiska fördelar som det innebär för att maximera sin egen nytta (ibid). 

De separeras från företaget men besitter fortfarande kontroll. Detta möjliggör för 

familjeägare, som har sin egen välfärd investerad i bolaget, att kunna driva beslut som gynnar 

deras egenintresse, som ger bäst utdelning och privata förmåner. 

Hypotes 2B accepteras då ett signifikant negativt samband bevisas mellan familjeägare som 

tillämpar röstdifferentierade aktier och CSR-prestation. Dock, i och med de höga VIF-värden 

presenterade i tabell 6, bör resultatet tas med försiktighet då det föreligger multikollinearitet 

till viss grad i modellen. Dessa värden befinner sig emellertid under den uppsatta gränsen.  
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4.2.4 Hypotes 3 

Utifrån hypotes 3 förväntas ett positivt samband mellan institutionellt ägande och CSR-

prestation. Regressionen testar därför hur institutionellt ägande påverkar CSR-prestation. 

Resultatet finner inget signifikant samband mellan institutionellt ägande (InstOwner) och 

CSR-prestation (p-värde>0,10). Därmed kan hypotes 3 inte accepteras. Detta är i enlighet 

med Barnea och Rubin (2010) som inte heller finner något signifikant samband mellan 

institutionellt ägande och CSR-prestation. I regressionen återfinns emellertid andra 

signifikanta samband i enlighet med studiens övriga regressioner. Företagets storlek visar 

återigen ett signifikant positivt samband med CSR-prestationen (p-värde<0,01). Även 

skuldsättningsgraden har en positiv signifikant påverkan på CSR-prestationen (p-

värde<0,05). Förklaringsgraden för regression 3 antar värdet 54,4 %. 

Tidigare studier (t.ex. Oh et al., 2015) som undersöker sambandet mellan institutionellt 

ägande och CSR-prestation utgår ifrån att institutionerna äger en signifikant andel och 

därmed inte kan sälja sin andel utan att det har en skadlig effekt på aktiepriset. Vi kan utifrån 

tabell 4, avsnitt 4.1.1, påvisa att institutionernas ägarandel när dem agerar som största ägare 

är relativt liten, i genomsnitt ungefär 5%, vilket kan indikera att effekten vid försäljning inte 

är lika väsentlig som tidigare studier antyder och att det huvudsakliga ändamålet för 

institutioner därmed är den ekonomiska vinningen istället för social prestation. Detta kan 

därmed tänkas reducera den påverkan institutionella ägare har på CSR-prestation och kan 

vara en anledning till att ett signifikant samband inte kunde bevisas. 

4.3 Robusthetstest 

I följande avsnitt presenteras resultatet av regressionsanalyserna för de laggade modellerna. 

För att därefter undersöka huruvida det råder en skillnad mellan de icke-laggade och de 

laggade modellerna utförs även ett robusthetstest, i form av en visuell jämförelse. 

Anledningen till den laggade modellen är, som tidigare nämnts, att hantera det 

kausalitetsproblem som vanligen uppstår vid denna typ av studier och därmed säkerställa att 

resultatet tolkas som en effekt av ägarstruktur på CSR-prestation, inte tvärtom (Li & Zhang, 

2010; Oh et al., 2011; Dam & Scholtens, 2013). Resultatet av regressionsanalyserna för de 

laggade modellerna presenteras i tabell 8.  
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Tabell 8. Resultatet av regressionsanalyser för att testa hypotes 1, hypotes 2A-B samt 

hypotes 3, med laggad data. 

Tabell 8 visar resultatet från de laggade regressionsanalyserna angående hypotes 1, hypotes 2A, hypotes 2B 

samt hypotes 3. Den beroende variabeln är CSR-prestation. Tabellen visar koefficienterna för ägarkoncentration 

(Largest), familjens ägande (FamOwner), röstdifferentierade aktier (DVR), interaktionen mellan familjens 

ägande och röstdifferentierade aktier (FamOwner*DVR), institutionellt ägande (InstOwner), företagets 

logaritmerade totala tillgångar (FtgStrl (ln)), lönsamhet (Lönsamhet), skuldsättning (SkGrad) och konstanten. 

Inom parentes anges koefficientens medelfel. Signifikans visas genom ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10. 

Dummyvariablerna för år samt industri är inkluderade i regressionerna. Tabellen presenterar även antalet 

observationer, förklaringsgrad (justerad R2) samt modellens signifikans (p-värde för F-test). 
  

Resultatet från de laggade modellerna (se tabell 8) överensstämmer med det resultat som 

konstateras i de icke-laggade modellerna (se tabell 7). Även i den laggade modellen har 

ägarkoncentrationen (Largest) en positiv och signifikant påverkan på CSR-prestation. 

Familjeägande (FamOwner) visar en positiv signifikant påverkan på CSR-prestation, vilket 

även det är i likhet med resultatet från den icke-laggade modellen. Vidare är 

interaktionsvariabeln (FamOwner*DVR) signifikant negativ, vilket överensstämmer med 

resultatet av icke-laggade modellen som presenteras i tabell 7. Andelen institutionellt ägande 

(InstOwner) har vid användningen av laggad modell ingen signifikant påverkan på CSR-

prestation. Även kontrollvariablerna visar någorlunda identiska samband som 

kontrollvariablerna i de icke-laggade modellen. 
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Vid en visuell jämförelse av modellerna (se tabell 7 och tabell 8) kan det konstateras att 

skillnaderna mellan icke-laggade och laggade modellerna är små och inga motsatta samband 

identifieras. Den största skillnaden gällande justerad förklaringsgrad är för hypotes 2B där 

den icke-laggade modellen har en förklaringsgrad på 56% och den laggade modellen har en 

förklaringsgrad på 54,6%. Ytterligare en skillnad mellan modellerna är att 

interaktionsvariabeln i hypotes 2B, FamOwner*DVR, är signifikant positiv på 1%-nivån i 

den icke-laggade modellen medan den är signifikant positiv på 5%-nivån i den laggade 

modellen. Detta kan bero på att VIF-värdet för interaktionsvariabeln är marginellt högre i den 

laggade modellen, se tabell 6 för icke-laggade modeller och bilaga 3 för laggade modeller.   

 

Resultatet från de laggade modellerna styrker resultatet från de icke-laggade modellerna och 

skillnaden mellan modellerna för respektive hypotes är små. Därmed anses huvudresultatet 

vara robust. Anledningen kan tänkas vara trögrörliga förändringar i ägarstruktur hos svenska 

börsnoterade bolag. 
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5. Konklusion 

 

I detta avslutande avsnitt presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat. 

Sedan följer en diskussion kring studiens trovärdighet samt begränsningar. Slutligen 

presenteras förslag på framtida forskning. 

5.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan ägarstruktur och CSR-prestation 

hos svenska börsnoterade företag. Genom denna kvantitativa studie kan det konstateras att 

flertalet faktorer påverkar ett företags CSR-prestation. Studien bidrar med empiriskt bevis för 

att ägarkoncentrationen i svenska börsnoterade bolag har ett signifikant positivt samband med 

företagets CSR-prestation. Detta motbevisar större delen av befintlig forskning som studerat 

sambandet mellan ägarkoncentration och CSR-prestation. Vidare kan en empirisk slutsats 

dras vad beträffar svenska familjeägare i börsnoterade bolag och deras positiva effekt på 

företagets CSR-prestation. Familjens ägarandel har ett signifikant positivt samband med 

CSR-prestationen. Liknande resultat återfinns bland befintlig forskning men även detta 

empiriska bevis går emot de flesta befintliga studier. 

  

En annan intressant konklusion som undersökningen bidrar med är att när familjeägare 

tillämpar röstdifferentierade aktier, påverkar det CSR-prestationen negativt. Detta var vad 

som förväntades då familjeägare som innehavare av röststarka aktier kan driva beslut som 

gynnar sitt eget intresse utan att i samma utsträckning påverkas av eventuella risker med det. 

Innehavare av röstdifferentierade A-aktier bär inte en risk som motsvarar deras makt och 

därför blir inte incitamentet att fatta beslut som är av intresse för övriga aktieägare. Det kan 

alltså konstateras att vid tillämpning av röstdifferentierade aktier är incitamentet att värna om 

hög CSR-prestation inte lika stort som när familjeägaren inte tillämpar röstdifferentierade 

aktier. 

  

Studiens forskningsfråga besvaras då empiriska bevis på samband mellan ägarstruktur och 

CSR-prestation konstateras. Det huvudsakliga bidraget med denna uppsats är den svenska 

kontexten i vilken studien utförts. Mycket av befintlig forskning inom ägarstruktur och CSR-

prestation är genomförd i andra institutionella kontexter, exempelvis Kina och USA. Sveriges 



 37 

ägarstruktur avviker i flera avseenden från den i andra länder, och svenska företag är 

dessutom bland de bästa i världen på att rapportera sitt CSR-arbete. Studiens resultat och 

slutsatser avviker till stor del från befintliga empiriska bevis vilket styrker bidraget med 

studien och delger större förståelse för ägarstrukturens påverkan på CSR-prestation. Utifrån  

studiens empiriska resultat kan det även konkluderas att dynamiken hos den institutionella 

kontexten påverkar företagens strategiska beslutsfattande. 

  

Corporate Social Responsibility, CSR, har ägnats mycket fokus, inte minst av praktiker och 

akademiker. Av särskild intresse är vilka faktorer och förhållanden som driver eller hindrar 

CSR-prestation. Denna studie utvidgar den befintliga forskningen genom att föreslå att 

svenska företags ägarstruktur och ägarkoncentration påverkar företagens CSR-prestation. Det 

är vår förhoppning att denna insikt ska få en meningsfull inverkan på forskningen inom, och 

förståelsen för, CSR och företagsstyrning. 

5.2 Studiens trovärdighet & begränsningar 

Ett väsentligt problem med empiriska studier kring CSR är att det inte finns något enhetligt 

sätt att mäta CSR eller CSR-politik (Dam & Scholtens, 2013). Detta beror dels på bristen av 

en generellt accepterad definition av CSR, dels att det råder en tvetydighet kring hur den 

faktiska CSR-prestationen bör mätas (ibid). Därmed är det viktigt att vara medveten om 

osäkerheten kring validitet samt reliabilitet. Validitet avser hur väl studien mäter det den 

avser att mäta, samt huruvida den valda datan är relevant för studiens syfte. Reliabilitet avser 

mätningarnas tillförlitlighet, samt studiens replikerbarhet, dvs. att ett någorlunda identiskt 

resultat ska uppnås vid upprepade mätningar. (Bryman & Bell, 2015) 

  

För att en studies resultat ska vara trovärdiga är det fundamentalt att den ska kunna replikeras 

och att någorlunda identiskt resultat ska åstadkommas. Saunders et al. (2016) menar att ju 

mer precist en studie kan replikeras, desto högre reliabilitet har den. Till denna studie hämtas 

data från Folksams Index för hållbart företagande samt Thomas Reuters Eikon vilket ökar 

studiens validitet eftersom andra har tillgång till exakt samma data. Detaljerad ägardata har 

tillhandahållits av docent Mattias Hamberg, vilket eventuellt kan försvåra replikerbarheten 

och därmed minska reliabiliteten. Vid behov har även företagens årsredovisningar används 

men dessa är tillgängliga för allmänheten och kan anses vara tillförlitliga. Sammantaget ger 

datainsamlingen en hög reliabilitet. 
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Studiens valda variabler förankras i tidigare liknande studier (Graves & Waddock, 1994; 

Barnea & Rubin, 2010; Li & Zhang, 2010; Oh et al., 2011; Oh et al., 2015; Nekhili et al., 

2017;) vilket ökar studiens validitet och tyder på att variablerna bevisligen mäter det som de 

är avsedda att mäta. På grund av begränsade resurser kunde dock inte samtliga variabler som 

använts i tidigare studier inkluderas i undersökningen, vilket påverkar studiens validitet. Vi 

gjorde bedömningen att ta med de variabler som ansågs viktigast för att få ett trovärdigt 

resultat. Variablerna för institutionellt ägande hade kunnat förbättras. Hänsyn tas endast åt 

den största ägaren, vilket skulle kunna få konsekvenser då det kan finnas fler institutionella 

ägare än enbart den största ägaren. Även variabeln CSR-prestation hade kunnat förbättras då 

den endast bygger på betyg för mänskliga rättigheter och miljö. Begreppet CSR innefattar 

även en ekonomisk aspekt vilken går förlorad i studiens valda mått på CSR-prestation. Trots 

detta gjordes bedömningen att Folksams Index för hållbart företagande var det mest lämpliga 

att använda i denna studie. Då indexet bygger på offentliga uppgifter bör läsaren ha i åtanke 

att företag kan tänkas använda sina offentliga uppgifter som en marknadsföringskanal. 

Därmed kan ett glapp råda mellan företagets faktiska arbete och den information de 

presenterar för marknaden. Detta kan få en påverkan på det CSR-betyg dessa företag tilldelas. 

Det kan även diskuteras huruvida Folksam är en tillförlitlig källa, men indexet utgår ifrån att 

Folksam själva ska kunna investera i företag som agerar med hänsyn till sociala aspekter 

såsom mänskliga rättigheter och miljö. Därmed kan det poneras att Folksam är kritiska i 

deras betygsättning. 

 

Vid analys av samband är det viktigt att diskutera orsak respektive verkan (Körner & 

Wahlgren, 2015). När ett orsakssamband är entydigt betyder det att sambandet endast går i en 

riktning. Dock är ett vanligt förekommande problem vid regressionsanalyser att sambandet är 

ömsesidigt. Det betyder att det inte går att urskilja mellan vad som är orsak respektive 

verkan. Ur ett teoretiskt perspektiv finns det en ömsesidig relation mellan CSR och 

ägarstruktur (Dam & Scholtens, 2013). Problemet med det ömsesidiga sambandet är aktuellt 

även i vår undersökning. Dam och Scholtens (2013) menar att en särskild typ av ägande kan 

resultera i bättre social prestation, medan en specifik prestation inom CSR kan attrahera stora 

aktieägare som därmed väljer att investera i det specifika företaget (ibid). Det utgör därmed 

en empirisk fråga över det kausala sambandet. Även om en aktiv åtgärd tas mot detta 

kausalitetsproblem genom en laggad modell är det ändock viktigt att vara medveten om 

risken för dessa problem. 
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En aspekt att ta hänsyn till vid tolkning av resultaten är att studien inte använt klustrade 

standardfel vid regressionsanalysen. Då samma företag förekommer vid flera år kan 

betakoefficienternas standardfel underskattas på grund av heteroskedacitet. Detta får som 

konsekvens att t-värdet för respektive betakoefficient blir alltför liberalt. Genom att använda 

klustrade standardfel kan detta kompenseras för, men det var något som denna studie inte tog 

hänsyn till. 

  

5.3 Förslag till framtida forskning 

I denna studie undersöks hur ägarstruktur påverkar företagets CSR-prestation i den svenska 

kontexten. De ägarstrukturer som undersöks är ägarkoncentration, familjeägande, 

röstdifferentierade aktier samt institutionellt ägande. Men det kvarstår flera intressanta 

infallsvinklar för framtida forskning. De kontrollvariabler som inkluderas i denna studie är 

företagets lönsamhet, skuldsättning samt storlek. I framtida studier vore det intressant att 

även inkludera företagets listade tid, vilket är ett mått på företagets ålder, likt exempelvis 

McGuinnes et al (2017). 

  

Denna studie har lagt vikt på olika typer av ägande och att dessa är verksamma separat från 

varandra. Företagsledningens ägande är något som denna studie inte har undersökt utan det 

lämnas till framtida studier. Flertalet studier bland annat Barnea & Rubin (2010), Oh et al. 

(2011) samt Johnson och Greening (1999) undersöker hur företagsledningens ägande kan 

påverka CSR-prestation. Agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) menar att då 

företagsledningen köper aktier i det egna företaget kommer incitamenten bland 

företagsledningen och de resterande ägarna att integrera (Oh et al., 2011). Om 

företagsledningen äger en signifikant andel kommer de troligen att fatta beslut som skapar 

mervärde för företagets aktieägare. 

  

Slutligen, kan det dessutom te sig rimligt att det inte enbart är en ägare som påverkar 

företagets strategiska beslut, utan att det snarare är ett samspel mellan ägare i termer av en 

interaktionseffekt. Oh et al. (2015) undersöker interaktionen mellan institutionellt ägande och 

företagsledningens ägande. För att skapa mervärde för företagets ägare bör ett företags 

styrmekanismer implementeras komplementärt. Företag där både institutioner och 
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företagsledningen äger en stor del av aktierna kommer ta värdeskapande beslut genom de 

synergieffekter som skapas genom multipla styrmekanismer (ibid). 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Beskrivande statistik, laggad 

Bilaga 1 presenterar för år t-1 medelvärde (Medel), standardavvikelse (Std.av.), minimum (Min), median 

(Median), maximum (Max), skevhet samt kurtosis för den beroende variabeln CSR-prestation (CSR), de 

oberoende variablerna ägarkoncentration (Largest), familjeägande (FamOwner), röstdifferentierade aktier 

(DVR), interaktionsvariabeln mellan familjens ägande och röstdifferentierade aktier (FamOwner*DVR), 

institutionellt ägande (InstOwner) samt för kontrollvariablerna lönsamhet (Lönsamhet), skuldsättningsgrad 

(SkGrad) och företagets logaritmerade totala tillgångar (FtgStrl). 
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Bilaga 2 – Korrelation, laggad 

Bilaga 2 presenterar Pearsons korrelationskoefficient för år t-1 mellan de variablerna CSR-prestation (CSR), 

ägarkoncentration (Largest), familjens ägande (FamOwner), röstdifferentierade aktier (DVR), 

interaktionsvariabeln mellan familjens ägande och röstdifferentierade aktier (FamOwner*DVR), institutionellt 

ägande (InstOwner), lönsamhet (Lönsamhet), skuldsättning (SkGrad) samt företagets storlek (FtgStrl (ln)). 

Signifikansen visas genom ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10. 
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Bilaga 3 – VIF (Variance inflation factor), laggad 

 
Bilaga 3 presenterar VIF-värdena, år t-1, för de oberoende variablerna ägarkoncentration (Largest), 

familjeägande (FamOwner), röstdifferentierade aktier (DVR), interaktionsvariabeln mellan familjens ägande 

och röstdifferentierade aktier (FamOwner*DVR), institutionellt ägande (InstOwner) samt kontrollvariablerna 

lönsamhet (Lönsamhet), skuldsättning (SkGrad) och företagets logaritmerade totala tillgångar (FtgStrl (ln)). 
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Bilaga 4 – Modeller, laggad 

Hypotes 1:  

CSR$% = 	ß) +	ß+Largest$%A+ + ß3FtgStrl Ln $%A+ + ß7SkGrad$%A+ 

+ß;Lönsamhet$%A+ + ∑ß@A+BBranschDummy$%A+ + ∑ß+HA3+ÅrDummy$%A+ +	ε$ (5) 

 

Hypotes 2A: 

CSR$% = 	ß) +	ß+FamOwner$%A+ +	+B3FtgStrl Ln $%A+ + ß7SkGrad$%A+ +

ß;Lönsamhet$%A+ + ∑ß@A+BBranschDummy$%A+ + ∑ß+HA3+ÅrDummy$%A+ + ε$     (6)                              

 

Hypotes 2B: 

CSR$% = 	ß) +	ß+FamOwner$%A+ + ß3DVR$%A+ + ß7FamOwner$%A+ ∗

Röstdifferentiering$%A+ + B;FtgStrl Ln $%A+ + ß@SkGrad$%A+ + ßOLönsamhet$%A+ +

∑ßPA3)Bransch Dummy $%A+ + ∑ß3+A37ÅrDummy$%A+	 + 	ε$                                  (7)                                                                    

 

Hypotes 3: 

CSR$% = 	ß) +	ß+InstOwner$%A+ +	ß3FtgStrl Ln $%A+ + ß7SkGrad$%A+ +

ß;Lönsamhet$%A+ + ∑ß@A+BBransch Dummy $%A+ + ∑ß+HA3+ÅrDummy$%A+ + ε$  (8) 

 

 

 

 

 

 

  

 


