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SAMMANFATTNING 
 
Titel: CSR-prestation och kostnad för eget kapital – en kvantitativ studie på 548 europeiska företag 
Nivå: C-uppsats i företagsekonomi  
Författare: Ajla Bektasevic och Tanja Vallin 
Handledare: Jan Svanberg 
Datum: 2017 – mars 
 
Syfte: Hur CSR-prestation påverkar ett företags finansiella prestation har länge varit ett omtalat 
ämnesområde, vilket har bidragit till motstridiga resultat. Denna studie har tillämpat kostnad för 
eget kapital för att mäta finansiell prestation. Genom att betrakta CSR som en transparenseffekt, 
vilket ökar bolagens transparens, vill studien undersöka om CSR-aktiviteter kan sänka företagets 
uppfattade risk för att minska kostnad för eget kapital. 
 
Metod: Studien har tillämpat en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv forskningsansats 
med uppställning av hypoteser. Vi har använt en kvantitativ forskningsmetod från vilket insamling 
av sekundärdata skett från den finansiella databasen Thomson Reuters. Studiens urval består av 548 
företag från åtta europeiska länder. All data som inhämtats har bearbetats och analyserats i 
statistikprogrammet SPSS och JASP. 
 
Resultat & slutsats: Våra resultat bevisar att det förekommer ett positivt respektive negativt 
samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital beroende på nation.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att undersöka varför 
sambandet mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital uppträder olika inom nationer.  
 
Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar till en ökad förståelse för hur CSR-prestation påverkar 
företagets kostnad för eget kapital i en europeisk kontext. Studien har bidragit till en ny 
forskningsinriktning beträffande hur CSR-aktiviteter kan fungera som en transparenseffekt för att 
minska bolagets kostnad för eget kapital. Vidare bidrar uppsatsen med ytterligare kunskap om 
relationen mellan CSR-prestation och finansiell prestation, vilket visar i tidigare forskning 
motstridiga resultat. 
 
Nyckelord: CSR, kostnad för eget kapital, avkastningskrav, finansiell prestation, risk, transparens 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
Title: CSR-performance and cost of equity capital – a quantitative study of 548 European 
companies 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
Author: Ajla Bektasevic och Tanja Vallin 
Supervisor: Jan Svanberg 
Date: 2017 - March 
 
Aim: The subject of how corporate social responsibility affects the company’s financial 
performance has been discussed for a long time, which has contributed to conflicting results. This 
study has applied cost of equity capital in order to measure financial performance. By considering 
corporate social responsibility as a transparency effect, which increases firms’ transparency, this 
study wants to examine if corporate social responsibility can minimize the company’s perceived 
risk to decrease cost of equity capital. 
 
Method: The study has applied a positivist research philosophy and a deductive research approach 
with setting of hypotheses. We used a quantitative research method where the secondary data was 
collected from Thomson Reuters DataStream. The sample of the study includes 548 companies 
from eight European countries. The collected data has been processed and analyzed in the statistical 
program called SPSS and JASP. 
 
Result & Conclusions: Our results prove that a positive respective negative relationship between 
corporate social responsibility and cost of equity exists depending on nation.   
 
Suggestions for future research: One suggestion for further research is to investigate why the 
relationship between corporate social responsibility and cost of equity appears different in nations. 
 
Contribution of the thesis: This study contributes to an increased understanding for how 
corporate social responsibility can affect the company’s cost of equity capital in a European 
context. The study have contributed to a new research turn concerning how corporate social 
responsibility can work as a transparency effect too reduce the firms cost of equity capital. It 
provides further acknowledge on the relationship between corporate social responsibility and 
financial performance which in previous research shows conflicting results. 
  
Key words: CSR, cost of equity capital, required return, financial performance, risk, transparency 
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1. Inledning 
I denna del presenteras bakgrunden till uppsatsens ämnesområde. En beskrivning av 

problematiseringen om ämnet mynnas ut till arbetets syfte. En avgränsning samt disposition 

presenteras i slutet av detta avsnitt. 

 

1.1 Bakgrund 
Allmänhetens föreställningar om hur företag ska uppträda inom ett samhälle bygger dels på lagar 

utfärdade av regeringen, dels på sociala normer samt förväntningar som formats av konsumenter, 

anställda, aktieägare, media och organisationer. Det är nödvändigt för företag att anpassa sig efter 

rådande normer för att skapa legitimitet för sin verksamhet i det samhälle de verkar i. De företag 

som bryter mot normer riskerar att hamna i blåsväder i form av kostsamma rättstvister, dålig 

publicitet i media, minskad försäljning, sämre image och sämre aktieägarvärde (Borglund, De Geer, 

Frostenson, Lerpold & Nordbrand, 2012). 
 

Runt millennieskiftet var det många företagsskandaler som avslöjades i media (Windell, 2006; 

Grafström & Windell, 2011), vilket föranledde samhället att börja ifrågasätta företagens 

arbetsmetoder. Flera företag kritiserades för att ha svaga produktionsvillkor på fabriker i 

utvecklingsländer och för att utnyttja sin arbetskraft i lågkostnadsländer (Borglund et al., 2012). Det 

var efter detta som begreppet företags samhällsansvar fick stort uppsving runt om i världen 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008).  EU-kommissionen definierar företags samhällsansvar 

(CSR) som ett ansvar för deras påverkan på samhället, vilket innefattar sociala-, miljömässiga-, 

etiska-, konsument- och människorättsliga frågor (European Commission, 2016).  
  

Det är emellertid sedan länge kontroversiellt huruvida företag verkligen har ett socialt ansvar och 

vad begreppet omfattar (Borglund et al., 2012). Det finns parallellt förespråkare och kritiker till idén 

om företags samhällsansvar som bottnar i människors perspektiv på CSR och företagande. Kritiker 

(Levitt, 1958; Friedman, 1970; Henderson, 2001) menar att företag har ett ekonomiskt ansvar 

gentemot samhället, dvs. att säkra vinst för att gynna aktieägare och att generera tillväxt för att hålla 

sig kvar på marknaden. De ser investerande i samhällsansvar som en motsättning till lönsamhet. 

Förespråkare (Browaldh, 1961; Freeman, 1984; Waddock, Bodwell & Graves, 2002) menar att 

företag har ett bredare ansvar för samhället som inbegriper fler områden som miljöfaktorer och 

sociala faktorer. De ser investerande i CSR som en förutsättning för lönsamhet och tillväxt.  
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Föreställningar om vad som ingår i företags samhällsansvar är kontextuellt (Borglund et al., 2012). 

Det betyder att föreställningar formas efter det lokala samhällets värderingar och normer i vilket 

företaget figurerar. Därför är det inte underligt att begreppet företags samhällsansvar i olika miljöer 

och länder har olika innebörd. När vi till exempel jämför europeiska länder kan vi tydligt se att CSR 

tolkas på olika sätt. I Storbritannien definieras företags samhällsansvar mer frekvent som 

välgörenhet än vad det gör i Nederländerna och Sverige (Maignan & Ralston, 2002; Borglund et al., 

2012). I Österrike definieras samhällsansvar främst som engagemang i miljöfrågor medan det i 

Norge uppfattas som engagemang i sociala frågor såsom mänskliga rättigheter, icke diskriminering 

och motverkande av barnarbete (Welford, 2005; Jackson & Apostolakou, 2010). Synen och 

förståelsen av CSR påverkas naturligtvis också av ökade kontakter mellan länder, men samtidigt har 

det tydliggjorts att idéer som CSR alltid får en lokal karaktär (Borglund et al., 2012).    
 

Numera är det mest vanligt att det allmänna har en intressentorienterad syn på CSR och 

företagande, dvs. att företags samhällsansvar innefattar fler områden än endast det ekonomiska. Det 

syns i media (Windell, 2006; Grafström & Windell, 2011), på statlig nivå i vilket FN utvecklat 

Global Compact (Andrews, 2007) och EU utvecklat Enterprise 2020 (CSR Europe, 2015) samt på 

kapitalmarknaderna där socialt ansvarsfulla investeringar blivit mer populärt (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2009). Den stora pågående kontroversen handlar idag om huruvida investering i CSR 

leder till bättre finansiell prestation för företaget (Grafström et al., 2008). En sjö av vetenskapliga 

artiklar har därför publicerats i avsikt att försöka klargöra sambandet mellan CSR och finansiell 

prestation (ibid). 

 

1.2 Problemformulering 
Det finns inga tydliga belägg som visar att det råder ett positivt samband mellan samhällsansvar och 

finansiella resultat. En del studier visar på att ett positivt samband föreligger (Waddock & Graves, 

1997; Rajput, Batra & Pathak, 2012) medan andra studier pekar på att det inte råder ett samband 

mellan variablerna (McWilliams & Siegel, 2000; Johansson, Karlsson & Hagberg, 2015). Det finns 

även studier som finner ett negativt samband mellan samhällsansvar och finansiell prestation 

(Wright & Ferris, 1997). Dessa motstridiga resultat grundar sig på att mätningar ofta är 

komplicerade att utföra samt att resultaten kan tolkas olika (Grafström et al., 2008). 

 

En del tidigare forskare som studerat denna relation har valt att tillämpa kostnad för eget kapital 

som mått på finansiell prestation (Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2011; El Ghoul, Guedhami, Kwok 

& Mishra, 2011; Cajias, Fuerst & Bienert, 2014; Xu, Liu & Huang, 2014). Kostnad för eget kapital 
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(synonymt med avkastningskrav) som mått avspeglar en betydande aspekt på hur attraktiv ett 

företags verksamhet är jämfört med andra mått på finansiell prestation. Kostnad för eget kapital 

speglar kapitalmarknadens uppfattning om företagsrisk, dvs. hur riskabelt kapitalmarknaden 

uppfattar att det är att investera i ett företag - ju högre risk desto högre avkastning kräver investerare 

i ersättning för att uppväga sitt risktagande. För företag är det önskvärt att sänka sin uppfattade 

företagsrisk eftersom det medför lägre finansieringskostnader. Vad påverkar företagsrisk? 

Forskning visar att faktorer som CSR-prestation (betyg), informationsasymmetri och transparens 

påverkar kapitalmarknadens uppfattning om företagsrisk. Högre CSR-prestation, lägre 

informationsasymmetri och högre transparens leder till en lägre uppfattad företagsrisk. Om det 

stämmer att bättre CSR-prestation reducerar marknadens uppfattade företagsrisk, som Luo & 

Bhattacharya (2009), El Ghoul et al. (2011) och Jo & Na (2012) argumenterar för, bör socialt 

ansvarsfulla företag erhålla lägre avkastningskrav. Varför påverkar CSR-prestation företagsrisk? 

Det finns forskning som visar att det finns en viktig anknytning mellan CSR-prestation och 

begreppen transparens och informationsasymmetri. En del menar att högre CSR-prestation 

resulterar i lägre informationsasymmetri (Cho, Lee & Pfeiffer, 2012; Cui, Jo & Na, 2016; Lopatta, 

Buchholz & Kaspereit, 2016) och högre transparens (Tsoutsoura, 2004; Dubbink, Graafland & 

Liedekerke, 2008), vilket medför lägre företagsrisk.  

 

Tidigare studier som undersökt relationen mellan kostnad för eget kapital och CSR-prestation har 

visat flera brister. Vanligaste bristerna bland tidigare forskning är att deras urval mestadels 

inbegriper företag som verkar inom ett land (El Ghoul et al., 2011; Cajias et al., 2014; Xu et al., 

2014) samt att de inte utreder vilka faktorer som bestämmer hur sambandet artar sig (Campbell, 

2007; Matten & Moon, 2008). Hittills har forskningen visat oförenliga resultat gällande CSR:s 

inverkan på avkastningskrav. El Ghoul et al. (2011), Cajias et al. (2014) och Xu et al. (2014) 

kommer i sina studier fram till att det råder ett negativt samband mellan företags CSR-prestation 

och dess avkastningskrav. I en nyare studie (Matthiesen & Salzmann, 2017) har forskarna undersökt 

relationen mellan CSR-prestation och avkastningskrav i 42 länder runt om i världen under åren 

2002 - 2013. De fann att effekten av CSR på avkastningskrav i vissa länder är starkare än i andra 

länder. I en annan studie (Tanke, 2013) undersöktes sambandet mellan CSR-prestation och kostnad 

för eget kapital för företag i 31 olika länder runt om i världen under åren 2002-2011. Studien 

påträffade ett positivt samband mellan variablerna för totala urvalet samt att det förekommer olika 

riktningar gällande sambandet inom länder. I en ny studie hävdar forskarna (Breuer, Muller, 

Rosenbach & Salzmann, 2015) att CSR reducerar kostnad för eget kapital, dock endast i 

kombination med effektivt investerarskydd inom landet.  
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Föreligger det ett negativt samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital?  

Vår studie bidrar till redovisningslitteraturen på tre sätt. (1) Tidigare studiers resultat är motstridiga 

och ett skäl som i flera studier diskuterats är nationella skillnader, t ex. angående den förhärskande 

synen på CSR och nationella regleringar. Vår studie gör det möjligt att dels statistiskt korrigera för 

nationella variationer, dels att jämföra styrkan hos det eventuella sambandet mellan länder samt 

redogöra för hur institutionella faktorer inom länder kan inverka på sambandet. Endast ett litet fåtal 

studier av förhållandet mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital har gjorts på 

multinationella data och dessa har hittills presenterat motstridiga resultat. (2) Den dominerande 

metoden att undersöka huruvida CSR är lönsamt är att definiera finansiell prestation som redovisad 

vinst, avkastning på eget kapital eller som avkastning på aktier, men dessa sätt att definiera 

finansiell prestation har en viktig begränsning – dessa mått mäter endast en dimension av finansiell 

prestation – avkastning. Genom att definiera finansiell prestation som kostnad för eget kapital 

inbegriper vi också begreppet risk i begreppet finansiell prestation, vilket utgör ett viktigt bidrag till 

redovisningslitteraturen. (3) Vår studie bidrar också till redovisningslitteraturens motstridiga 

resultat om relationen mellan CSR-prestation och finansiell prestation genom att vårt fokus på 

kostnad för eget kapital som finansiell prestation gör det möjligt att förklara effekten av CSR som 

en transparenseffekt snarare än en resultatökningseffekt. Tidigare studier har förklarat sambandet 

mellan CSR-prestation och finansiella prestation huvudsakligen som en lönsamhetsökning, men den 

teoretiska argumentationen i många tidigare studier tyder på att förklaringen av en eventuell relation 

mellan CSR-prestation och finansiell prestation mer sannolikt är att CSR kan anses öka 

transparensen hos CSR-intensiva bolag än att öka lönsamheten. Genom att betrakta effekten av CSR 

på bolags finansiella prestation som en riskreduktion snarare än lönsamhetsökning torde tidigare 

studiers motstridiga resultat kunna betraktas från en ny synvinkel.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
Studiens grundläggande forskningsfrågor: 

 

• Föreligger det en relation mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital? 

• Uppträder sambandet mellan CSR och kostnad för eget kapital olika inom länder? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att empiriskt belysa om det föreligger ett samband mellan CSR-

prestation och kostnad för eget kapital på den europeiska marknaden. 
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1.5 Avgränsning 
Studien är utförd på ett urval av 2698 företagsobservationer som motsvarar 548 unika företag 

belägna inom ett av åtta europeiska länder: Österrike, Tyskland, Danmark, Finland, Storbritannien, 

Nederländerna, Norge och Sverige samt inom en av 15 branscher: basresurser, bilar & reservdelar, 

fastighet, finansiell, hasardspel, industrivaror & tjänster, kemikalier, konsumensservice, mat & 

dryck, nyttoverktyg, olja & gas, personliga- & hushållsvaror, sjukvård, teknologi och tobak.    

 

Vi har valt att avgränsa oss till företag inom ovanstående länder och branscher av tre anledningar: 

(1) fler företag har antalsmässigt inom dessa åtta länder erhållit ett CSR-betyg i ASSET4 jämfört 

med företag inom andra europeiska länder, (2) länderna har en snarlik riskfri ränta samt (3) 

marknadsriskpremie för respektive år under perioden 2008–2015.  

 

CSR är ett komplext begrepp som skapar svårigheter att mäta företagens arbete inom området. 

Denna studie förhåller sig till mått på CSR-prestation utifrån betygsättningen av ASSET4, vilket 

tillhandahåller miljömässig, social och styrnings (ESG) information om företag. Det finns olika 

mått att använda för att mäta ett företags finansiella prestation. Uppsatsen använder kostnad för eget 

kapital som mått som är synonymt med investerares avkastningskrav, och beräknas utifrån 

prissättningsmodellen för kapitaltillgångar - CAPM. 
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1.6 Disposition 
I detta inledande avsnitt har studiens bakgrund, problematisering, frågeställning, syfte samt 

avgränsning presenterats. Uppsatsen är efter inledning disponerad i fyra delar, vilket är enligt 

följande: 

 

Avsnitt 2: Avsnittet beskriver uppsatsens teoretiska referensram, vilket har i avsikt att ge 

vägledning till läsaren och öka förståelsen för ämnesområdet. Teoridelen redogör definitionen av 

CSR och dess relation till företagets finansiella prestation. Därefter beskrivs socialt ansvarsfulla 

investeringar och definitionen av kostnaden för eget kapital, vilket följs av en redogörelse om 

relationen mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital. Sist förklaras nationella effekter på 

syftets samband. 

 

Avsnitt 3: Här framförs uppsatsens tillvägagångssätt för insamling och analys av det empiriska 

materialet. I denna del ingår en presentation av studiens metodiska metodval, vilket innefattar 

forskningsfilosofi-, ansats och metod samt undersökningsdesign. Vidare följer en beskrivning av 

empiriska metodval, vilket innefattar studiens datainsamling och urval. Därefter presenteras en 

operationalisering, studiens analys av data, hypoteser, kvalitetskriterier samt metodkritik. 

 

Avsnitt 4: Avsnittet presenterar uppsatsens empiriska resultat. Kapitlet börjar med en genomgång 

av beskrivande statistik över variabler som applicerats i regressionsanalyserna, därefter presenteras 

framkomna resultat från korrelations- och regressionsanalyser.  

 

Avsnitt 5: Uppsatsens diskussion och analys av resultat förekommer i detta avsnitt. Här redogörs 

kopplingen mellan teorin och praktiken relaterat till syftet, vilket presenterar en slutsats. I kapitlet 

presenteras även studiens bidrag, begränsningar samt förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Avsnittet börjar med att förklara vad 

begreppet CSR innebär och dess samband med finansiell prestation. Vidare förklaras relationen 

mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital. Detta redogörs utifrån delarna om 

företagsrisk, högre transparens och lägre informationsasymmetri. Sist förklaras nationella effekter 

på relationen mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital. 

 

2.1 Företagens samhällsansvar (CSR) 
Företagens samhällsansvar (CSR) har inte en unik internationell fastlagd definition (Borglund et al., 

2012; FN, 2012). Så mycket som 37 definitioner av CSR identifierades i en studie från 2006 

(Dahlsrud, 2006) genom en litteraturstudie som bestod av Journal artiklar och webbsidor. Carroll & 

Shabana (2010) argumenterar att studiens (Dahlsrud, 2006) påträffade antal av definitioner är 

underskattat, eftersom de flesta akademiska definitioner av CSR hittas på andra ställen. Dahlsruds 

(2006) studie påvisar att den mest frekvent använda definitionen av CSR i Googles databas är EU-

kommissionens definition, som då utgjorde ”ett koncept som innebär att företagen integrerar social 

och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna på frivillig 

grund”. I dagsläget (sedan 2011) framför kommissionen en kortare definition av CSR som lyder 

“företagens ansvar för deras inverkan på samhället” (European Commission, 2011). McWilliams 

& Siegel (2001) definierar CSR som ”åtgärder som främjar något socialt bra, bortom företagets 

intressen och vad som krävs enligt lag”. Många definitioner har under åren framförts och de flesta 

inrymmer enligt Dahlsruds (2006) 37 identifierade definitioner en eller flera av dimensionerna: 

frivillighets-dimension, social-dimension, miljömässig-dimension, ekonomisk-dimension och 

intressent-dimension. 

 

Idén om att företag ska ta ett bredare ansvar för samhället än att endast maximera aktieägarnas vinst 

har funnits många år, men fick stort inflytande runt millenniumskiftet. Det berodde på flera 

företagsskandaler som uppdagades, vilket gav föreställningen om aktieägarvärde (shareholder 

value) dåligt anseende. Företagen blev missbetrodda och uppmanades av politiker och 

organisationer som EU och FN att ta ett frivilligt ansvar för samhället för att återigen erhålla 

förtroende från kapitalmarknaden. Investerarnas vilja att investera hållbart och ansvarsfullt växte 

även fram under denna tid (Renneboog, Horst & Zhang, 2008), vilket i hög grad påverkade 

företagens vilja att arbeta med CSR-frågor (Borglund et al., 2009). När man i finanskretsar pratar 

om företags ansvarsfulla arbete är det mer vanligt att man använder benämningen ESG som är en 

förkortning för: Environmental, Social och Governance issues, d.v.s. miljöfrågor, sociala frågor och 
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ägarstyrningsfrågor (Grankvist, 2012). På kapitalmarknaden har flertal hållbarhetsindex utvecklats 

(däribland ASSET4 som beskrivs senare i metodkapitlet) som anger hur bra företag presterar i ESG-

faktorer (kapitalmarknadens svar på CSR-faktorer). Hållbarhetsindexen hjälper ansvarsfulla 

investerare att välja vilka företag de ska investera i eftersom de visar vilka företag som presterar 

bättre än andra företag i ESG-faktorer (Borglund et al., 2012).  

 
2.2 CSR i association till finansiell prestation  
Tidigare forskning visar motstridiga resultat på hur CSR-prestation påverkar ett företags finansiella 

prestation. Det finns studier som hävdar att det förekommer ett negativt samband mellan CSR-

prestation och finansiell prestation (Friedman, 1970; Wright & Ferris, 1997; Carroll, 1999; Baron, 

2001). De menar att CSR-prestation minskar bolagets finansiella prestation genom att det ökar deras 

kostnader och offrar potentiella vinster, vilket indikerar på en lönsamhetsminskning. Ett sådant 

synsätt förknippas till Friedmans (1970) teori som kallas aktieägarteori och menar att CSR är slöseri 

med företagets medel. Denna teori påstår att ett företags enda syfte är att använda sina resurser för 

att engagera sig i aktiviteter som leder till vinstmaximering för aktieägare.  

 

En större del tidigare forskning anser att CSR-prestation är en förutsättning för bolagets lönsamhet 

och tillväxt, vilket ökar bolagets finansiella prestation genom en lönsamhetsökning i form av 

minskade kostnader eller ökade intäkter (Waddock & Graves, 1997; Dowell, Hart & Yeung, 2000; 

Waddock et al., 2002; Stefan & Paul, 2008; Hong & Kacperczyk, 2009; Dhaliwal et al., 2011; El 

Ghoul et al., 2011; Borglund et al., 2012; Rajput et al., 2012; Cajias et al., 2014; Xu et al., 2014; Ng 

& Rezaee, 2015).  Detta indikerar på att det förekommer ett positivt samband mellan CSR-

prestation och finansiell prestation. Studier menar att samtliga företag uppmanas till att allt mer 

integrera CSR-aktiviteter i sitt dagliga arbete och har sällan råd att ignorera krav från samhället. De 

företag som inte arbetar med frågor som efterfrågas av samhället kan ställas inför större risker, 

osäkra krav, stämningar eller rättstvister, vilket snabbt kan försämra bolagens bild och kosta dem 

mycket pengar (Waddock et al., 2002). Ett sådant synsätt utmärker intressentteorin, vilket påstår att 

samtliga företag tar ett samhällsansvar när deras syfte formuleras till att skapa värde för företaget 

genom att skapa en god relation till alla sina intressenter (Branco & Rodrigues, 2007). Dessa 

företag inriktar sig på alla grupper som har en relation till företaget och inte endast på aktieägare 

(Kull, Mena & Korschun, 2016).  

 

Det finns andra studier som pekar på att det inte finns ett samband mellan CSR-prestation och 

finansiell prestation. De menar att det inte finns tillräckligt med tydliga bevis som indikerar på att 
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det förekommer ett positivt respektive negativt samband mellan CSR-prestation och finansiell 

prestation (McWilliams & Siegel, 2000; McWilliams, Siegel & Wright, 2006; Johansson et al., 

2015). Detta kan bero på att det finns andra faktorer till varför detta samband leder till ett specifikt 

resultat. McWilliams & Siegel (2001) menar att balansen mellan efterfrågan och kostnaden av CSR-

aktiviteter påverkar detta samband och därför uppfattas som ett obestämt samband. Om det finns en 

högre efterfrågan på CSR på marknaden kommer det bli lönsamt att investera i CSR-aktiviteter, 

vilket indikerar på ett negativt samband mellan CSR-prestation och finansiell prestation. Är 

kostnaderna för CSR-aktiviteter högre än efterfrågan kommer verksamhetens kostnader öka och 

leder till ett positivt samband.  

 

Den redovisade forskningen som bidragit till motstridiga resultat gällande sambandet om CSR-

prestation och finansiell prestation påverkar ämnesområdet att än idag vara en ifrågasatt och 

obesvarad fråga. Dessa motsägande resultat förorsakas normalt av att mätningar är komplicerade att 

utföra samt att resultaten tolkas annorlunda (Grafström et al., 2008). Finansiell prestation är ett 

begrepp som studeras beroende på vilka mått och nyckeltal som används. Mätningar för att mäta 

finansiell prestation kan var komplicerade att utföra, vilket kan leda till fel, bortfall eller brist på 

data. Både CSR och finansiell prestation är två begrepp som kan tolkas olika beroende på kontexten 

eller bolag (McWilliams et al., 2006; Nilsson, 2009), vilket kan bidra till att resultat tolkas olika. 

 

Ett gemensamt drag bland tidigare studier är att deras undersökningar resulterat i bidrag som 

förklarar hur CSR-prestation påverkar företagets finansiella prestation, vilket anges som en 

redovisad vinst. Utifrån majoriteten av tidigare forskning som undersökt sambandet kan vi klargöra 

att en resultatökningseffekt uppstår mellan begreppen. Detta då CSR-prestation upplevs utvärderas 

utifrån hur ett bolag genererar vinst och skapar lönsamhet för verksamheten. 

 

2.3 Ansvarsfulla och hållbara investeringar 
När investerare i sina placeringsbeslut tar hänsyn till företagens prestationer i ESG-faktorer 

(kapitalmarknadens svar på CSR-faktorer), kallas det för att de gör ansvarsfulla och hållbara 

investeringar (SRI) (Borglund et al., 2012). Historiskt sett innebar SRI att undvika att placera 

kapital i företag som verkar i branscher som anses skadliga som exempelvis vapen och tobak 

(Drakenberg, 2012; Hong & Kacperczyk, 2009). Emellertid har SRI på senare år oftare inneburit att 

satsa kapital i företag som är duktiga på CSR (Borglund et al., 2012; Drakenberg, 2012). 

 

Efterfrågan på ansvarsfulla hållbara investeringar har ökat markant senaste åren, vilket kan skådas i 
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flertal rapporter (Eurosif, 2016; Eurosif, 2014; OECD, 2007). SRI-marknaden inom Europa är 

beloppsmässigt störst i Storbritannien, Nederländerna och Frankrike (Eurosif, 2016; Eurosif, 2014). 

Globalt upptar SRI-investeringar störst andel av totala kapitalmarknadens tillgångar i 

Nederländerna (4,3 %) och USA (9,4 %) (OECD, 2007). Aktieägarnas tilltagande intresse för 

ansvarsfulla hållbara investeringar beror på att det tydliggjorts att företagens hantering av CSR-

frågor kan ha både positiva och negativa ekonomiska följder (Borglund et al., 2012). Sveriges 

finansanalytiker har belyst fler konkreta sätt varpå CSR kan skapa ekonomiskt värde (Borglund et 

al., 2009). De menar att investerande i CSR förstärker företagets varumärke och gör det mer 

attraktivt för kunder, anställda och potentiella nyanställda. Företaget blir dessutom mer attraktivt att 

investera i för SRI-investerare som gör att företagsaktien blir mer tilltalande på kapitalmarknaden. 

Presterande i CSR-aktiviteter kan även sänka företagets kostnader genom god hushållning av 

resurser (exempelvis i form av återvinningsprogram). Slutligen minskar investerande i CSR risken 

för att företaget gör kostsamma misstag (exempelvis i form av stämningar eller böter) samt minskar 

risken för att varumärket skadas på grund av dålig medial uppmärksamhet. Från ett riskperspektiv 

kan man se CSR som en medicin mot risker (Barnett & Salomon, 2006; El Ghoul et al., 2011) vilket 

är ett motiv till att SRI-investerare vill placera kapital i företag som är duktiga på CSR (Friedman & 

Miles, 2001; Borglund et al., 2012).  

 

2.4 Kostnad för eget kapital  

För att investerare ska vilja placera sitt kapital i företagets aktier måste de erbjudas avkastning. 

Aktieägarnas avkastningskrav bestäms utifrån den risk kapitalmarknaden uppfattar att investerare 

tar på sig när de investerar i företaget. Avkastningskrav är från företagets sida en kostnad för 

finansiering, dvs. en kostnad för eget kapital. För att investerare ska välja att investera i aktier som 

uppfattas som mer riskfyllda än andra aktier kräver de en större kompensation, en högre avkastning 

(Andrén, Eriksson & Hansson, 2015). Om det stämmer att ökning i CSR-prestation reducerar 

företagets uppfattade risk som Barnett & Salomon (2006) och El Ghoul et al. (2011) argumenterar 

för bör ansvarsfulla företag erhålla lägre kostnader för eget kapital.  

 

2.5 CSR som riskreduceringsmekanism 
Ett företags uppfattade risk betecknar marknadens uppfattning om hur riskabelt det är att investera i 

ett bolag. Samtliga bolag strävar efter att minska denna risk för att minimera sina 

finansieringskostnader. Faktorer som kan påverka ett företags uppfattade risk är högre transparens 

och lägre informationsasymmetri. Enligt principal-agentteorin kan företag attrahera investerare 

genom att minska informationsasymmetri, då bolagen blir mer transparenta och minskar risken att 
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investerare förbiser viktig information som påverkar deras kapitalplaceringar (Botosan, 1997; Hong 

& Kacperczyk, 2009). Vid ett mindre antal investerare är möjligheterna för riskspridning minskade, 

den möjligheten att köpa aktier i flera olika bolag för att sprida och minimera förlustriskerna 

minskar. Detta i sin tur påverkar företagets kostnad för eget kapital till att bli högre. En annan faktor 

som kan påverka ett företags uppfattade risk är CSR-prestation, vilket förknippas med högre 

transparens (Dubbink et al., 2008), och har bevisats attraherar investerare som upplever att de tar en 

lägre risk vid investering av aktier från företag som redovisar om CSR-aktiviteter (Heinkel & 

Kraus, 2001; Sharfman & Fernando, 2008). De företag som tillämpar kostnad för eget kapital som 

ett mått på finansiell prestation kan undersöka om CSR-prestation påverkar bolagets uppfattade risk 

genom att bedöma om verksamheterna erhåller lägre kostnad för eget kapital (Oikonomou et al., 

2014). Detta då finansiell och icke-finansiell prestation inom CSR förknippas med bättre 

kommunikation och interaktion med aktieägare (Ng & Rezaee, 2015). Utifrån detta kan vi anta att 

en ökning i CSR-prestation leder till att kapitalmarknaden bedömer lägre företagsrisk på grund av 

en ansedd högre transparens och lägre informationsasymmetri, vilket leder till lägre kostnad för eget 

kapital. 

 

2.5.1 Högre transparens och lägre informationsasymmetri  
Transparens innebär att ett företag ökar insynen i verksamheten genom att visa upp bolagets 

aktiviteter i sin redovisning. De företag som ökar insyn i verksamhetens processer, planer och 

inträffade händelser gör det möjligt för aktörer att effektivt granska och värdera företag innan ett 

beslutsfattande äger rum (Dubbink et al., 2008; Scholte, 2011). Dhaliwal et al. (2011) menar att 

företag är mer transparenta i sin redovisning av CSR-aktiviteter eftersom de vill värna om sin 

positiva bild som ansvarstagande företagsmedborgare inför investerare. Därmed kan CSR-prestation 

(betyg) ses som en transparensansträngning. Ett företags CSR-betyg från ASSET4 återspeglar hur 

duktigt företaget är på CSR till den grad företaget exponerar sitt CSR-arbete, vilket betyder att 

CSR-prestation är direkt kopplat till redovisning och transparens (Thomson Reuters, 2013). Högre 

transparens i CSR ökar antal investerare och intressenter eftersom de tillhandahålls en bättre inblick 

i verksamhetens dagliga arbete i CSR-aktiviteter (Barth, Konchtchki & Landsman, 2005; 

Schaltegger & Wagner, 2006; Stefan & Paul, 2008). Effekten av CSR-prestation kan uppfattas som 

en transparenseffekt då CSR ökar transparensen hos de CSR-intensiva företagen, vilket förväntas 

minska bolagets uppfattade risk samt informationsasymmetri.  

 

En perfekt marknad kommer utmärkas av symmetrisk information bland marknadens samtliga 

aktörer. Motsats till detta är informationsasymmetri, skillnader i information, asymmetrier, vilket 
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innebär att det finns marknadsaktörer som har mer information än andra. Detta sänker företagets 

trovärdighet då det förknippas med dold information och egenskaper från företagen, vilket påverkar 

investerare att känna osäkerhet med bolagets upplysningar (Lopatta et al., 2016). De investerare 

som uppfattas vara mindre informerade kommer prisskydda sig själva och bli mindre villiga att 

handla. Detta resulterande på bristande likviditet ökar köp- och säljkursen och 

transaktionskostnader (Verrecchia, 2001), vilket ökar kostnad för eget kapital (avkastningskrav) 

(Amihud & Mendelson, 1986). Investerare kommer kräva en högre avkastning för att investera i 

företag med breda informationsasymmetrier (Cuadrado-Ballesteros et al., 2016). En högre kvalité 

på finansiella och sociala upplysningar kan minska informationsasymmetri bland investerare eller 

mellan företag och investerare om de uppfattas värderelevanta, vilket information om CSR-

aktiviteter vanligtvis upplevs vara (Hail & Leuz, 2006; Lambert, Leuz & Verrecchia, 2007). CSR-

aktiviteter kan öka ett företags trovärdighet genom att bidra med ökad transparens för externa 

aktörer kring bolagets framtida åtaganden (Cui et al., 2016; Lopatta et al., 2016).  De företag som 

arbetar med CSR sänker sin uppfattade informationsasymmetri som en följd av investerarnas 

efterfrågan på ytterligare information om ett företags strategiska positionering i respons till 

långsiktiga socioekonomiska förändringar (Luo & Bhattacharya, 2009; Cajias & Bienert, 2011).  

 

Ett företags uppfattade risk kommer inte minskas endast beroende på den mängd som redovisas om 

CSR-aktiviteter utan intresset från investerare är avgörande (Dhaliwal et al., 2011). Denna 

efterfrågan på information om CSR-aktiviteter kan variera beroende på investerarens uppfattning av 

CSR, vilket kan skilja sig åt mellan nationer (Wang, Feng & Huang, 2013). Enligt ett sociopolitiskt 

perspektiv (legitimitets- och intressentteorin) kan investerare bedöma att upplysningar om CSR-

aktiviteter saknar relevans eller är otillförlitliga (Moneva, Archel & Correa, 2006). Detta eftersom 

samtliga investerare inte kommer uppleva denna information som framträdande, vilket anvisar att 

CSR inte är avgörande för att de ska besluta att investera i företaget. Investerare kan även uppfatta 

att sådana upplysningar är opålitliga då de bolag vars sociala legitimitet är hotat kommer försöka 

förändra nuvarande uppfattningar om CSR-aktiviteter. Dessa företag söker att förändra 

allmänhetens förväntningar av deras CSR-aktiviteter genom att belysa andra prestationer inom 

verksamhetens redovisning.  

 

Informationsasymmetri kan uppfattas som en medlare i förhållandet mellan företagets upplysningar 

och kostnad för eget kapital (Lambert et al., 2007). Tanken utgår från två perspektiv, ett 

likviditetsperspektiv, vilket anser att när priset av tillgångar med lägre informationsasymmetri ökar 

kommer kostnad för eget kapital att minska genom att förbättra likviditeten. Utifrån ett 
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riskuppskattningsperspektiv kommer en minskning av informationsasymmetri minska åtminstone 

en del av riskuppskattningen om kostnad för eget kapital, vilket leder närmare till en riskfri ränta, 

den avkastning som kan erhållas utan risk. Detta förklarar att företag som har möjlighet till att 

minska informationsasymmetri som investerare har tillgång till kommer minska en del av företagets 

uppfattade risk, vilket kommer leda till en minskning i kostnad för eget kapital.  

 

2.6 Nationella effekter: relationen mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital  

Flertal studier som ämnat att klargöra sambandet mellan CSR-prestation och kostnad för eget 

kapital har kommit fram till varierande resultat. I en del studier har forskarna kommit fram till att 

det föreligger ett negativt samband (El Ghoul et al., 2011; Cajias et al., 2014; Xu et al., 2014) och i 

andra studier (Tanke, 2013) att det råder ett positivt samband mellan CSR-prestation och kostnad 

för eget kapital. Problematiken med de flesta studier som granskat sambandet är att de endast 

granskat företag inom en nation, och då vanligen inom USA. Wang et al., (2013) visar på empirisk 

grund i sin multinationella studie att sambandet skiljer sig mellan länder - som tyder på att 

investerare inom olika länder förstår och uppfattar CSR på olika sätt.  

 

För att förstå varför det finns variationer mellan länder när det kommer till CSR föreslår Campbell 

(2007) att man måste jämföra olika institutionella miljöer. Aguilera & Jackson (2003) och Matten & 

Moon (2008) föreslår precis som Campbell (2007) att skillnader i CSR mellan olika länder beror på 

många institutionella historiska faktorer och tillägger att sådana faktorer formar nationers system 

för bolagsstyrning. Institutionella system refererar till ett lands informella och formella ”lagar” 

(Matten & Moon, 2008) som kan vara (informella) kulturella normer, värderingar, konventioner, 

(formella) avtal, lagar och konstitutioner (North, 1994). Eftersom att bolagsstyrningssystem ses som 

nationella system (Campbell, 2007; Blom, Kärreman & Svensson, 2012) kommer vi diskutera dem i 

syfte att (1) gruppera länder med liknande bolagsstyrningssystem, (2) för att förstå och förklara 

skillnader i eventuella samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital.  

 

Bolagsstyrningssystem delas vanligen in i två grenar: marknadsorienterade system och det 

nätverksorienterade system (Blom et al., 2012). Det marknadsorienterade systemet finner man i 

Storbritannien, och kännetecknas av att historiskt haft ett aktieägarperspektiv på företaget, dvs. att 

företag ska se till sina investerares intressen. Den viktigaste intressentgruppen är aktieägare då de 

utgör den centrala finansieringskällan för företagen. Aktieinnehavet är spritt via kapitalmarknaderna 

mellan aktieägarna, och företagsledningen har stor makt när det kommer till att driva verksamheten. 

Nätverksorienterade systemet finner man i större delen av Europa, och kännetecknas av att 
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historiskt haft ett intressentperspektiv på företaget, dvs. att tillfredsställa alla företagets intressenters 

intressen. Kapitalmarknaden är inte lika betydelsefull som i ett marknadsorienterat system eftersom 

företag i hög grad har finansierat sig genom banker. Aktieinnehavet kännetecknas av att hållas av 

fåtal stora aktieägare och ägarmakten bygger ofta på en separation av kontroll och ägande av 

verksamheten (Johansson, 2004; Blom et al., 2012). 

 

Bolagsstyrningssystem låter oss indela länder efter det system de räknas till och att förstå hur olika 

nationella finansiella system är uppbyggda, men ger oss inte direktiv för vilka länder som förväntas 

uppvisa starkare/svagare samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital. Vi tar 

utgångspunkt i Matten & Moons (2008) koncept om explicit och implicit CSR för att utforma 

prediktion för nationella samband mellan variablerna. Konceptet går ut på att det finns två 

dimensioner av CSR: Explicit och Implicit. Den explicita dimensionen hänsyftar till 

marknadsorienterade länder (Storbritannien) som på frivillig grund och strategimässigt uttrycker hur 

de arbetar med CSR-aktiviteter för omvärlden. I dessa länder vilar explicit CSR på företagets 

handlingsfrihet att agera ansvarsfullt. Marknadsorienterade länder kännetecknas av att ha ett mindre 

strängt institutionellt system som leder till att företagen frivilligt väljer att arbeta med CSR-frågor 

som ett strategival. Företaget uttrycker även hur de arbetar med CSR på ett tydligt sätt för 

omvärlden. Implicita dimensionen hänsyftar till länder med nätverksorienterade system (större 

delen av Europa) som kännetecknas av att ha ett mer formellt och informellt system av regler för 

hur man ska uppträda i samhället. Implicit CSR innehåller således normer och regler som tvingar 

företag att arbeta med CSR-frågor. Eftersom att nätverksorienterade länder (större delen av Europa) 

innehåller tvingande regler om CSR-aktiviteter kommer företagen inte uttrycka sitt arbete i 

aktiviteterna i samma grad som företag i marknadsorienterade länder (Storbritannien) gör. Maignan 

& Ralstons (2002) empiriska resultat stödjer detta perspektiv om att marknadsorienterade länder i 

högre grad uttrycker arbete i CSR-aktiviteter än vad nätverksorienterade länder gör. Forskarna 

granskade hur europeiska och amerikanska företag kommunicerade CSR på sina webbsidor. 

Empiriska resultaten visade att amerikanska och brittiska företag i högre grad kommunicerade CSR 

på sina webbsidor än vad nederländska och franska företag gjorde.  

 

I ett riskperspektiv kan presterande i CSR-aktiviteter ses som ett vaccin som motverkar och 

reducerar företagsrisk (Luo & Bhattacharya, 2009; El Ghoul et al., 2011; Jo & Na, 2012). 

Företagsrisken i marknadsorienterade länder med explicit CSR bör naturligt vara högre än i 

nätverksorienterade länder eftersom CSR-arbete inte är tvingande och sker frivilligt. Således 

kommer det finnas större intresse för företag att offentligt uttrycka sina CSR-prestationer eftersom 
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det ökar transparensen (Tsoutsoura, 2004) och reducerar kapitalmarknadens uppfattning om 

företagsrisk. I nätverksorienterade länder med implicit CSR bör företagsrisken initialt vara lägre 

eftersom att företag tvingas att arbeta med CSR-frågor. Därför är det inte lika meningsfullt för 

sådana företag att uttrycka CSR-arbetet, då det redan finns inbyggt i systemet att företag ska ta 

hänsyn till CSR-frågor. 

 

2.7 Sammanfattning och uppställning av hypoteser 

Majoriteten av tidigare forskning (Waddock & Graves, 1997; Dowell et al., 2000; Waddock et al., 

2002; Stefan & Paul, 2008; Rajput et al., 2012; Ng & Rezaee, 2015) som undersökt relationen 

mellan CSR och finansiell prestation har tillämpat typer av resultatökningsmått som mått på 

finansiell prestation. Forskningen visar motstridiga resultat, där en del visar att CSR-prestation 

förbättrar ett företags finansiella prestation medan andra studier (Wright & Ferris, 1997; Hirigoyen 

& Poulain-Rehm, 2015) visar att CSR-prestation försämrar företags finansiella prestation.  

 

Parallellt argumenterar forskning att högre CSR-prestation leder till lägre informationsasymmetri 

(Cho et al., 2012; Cui et al., 2016; Lopatta et al., 2016) och högre transparens (Tsoutsoura, 2004; 

Dubbink et al., 2008). Högre transparens bidrar med ökad kvalité gällande företagets upplysningar 

och ökar därför företagets trovärdighet (Cui et al., 2016; Lopatta et al., 2016). Högre transparens 

reducerar samtidigt informationsasymmetri bland alla medverkande på marknaden (Hail & Leuz, 

2006; Chen et al., 2009; Luo & Bhattacharya, 2009; Cajias & Bienert, 2011). Reduktion i 

informationsasymmetri reducerar företagets uppfattade risk (Lambert et al., 2007), vilket attraherar 

potentiella investerare som sannolikt kommer uppfatta att deras investering i bolaget kompenserar 

för risken. Eftersom högre transparens och lägre informationsasymmetri visats resultera i lägre 

uppfattad företagsrisk (Botosan, 1997; Hong & Kacperczyk, 2009) bör det betyda att högre CSR-

prestation leder till lägre kostnad för eget kapital, vilket även El Ghoul et al. (2011), Luo & 

Bhattacharya (2009) och Jo & Na (2012) argumenterat för. Vår studie avser att undersöka om det 

föreligger ett negativt samband mellan CSR-prestation och finansiell prestation - i mått av kostnad 

för eget kapital (avkastningskrav). Kostnad för eget kapital anses som mest lämpligt vid mätning av 

företagets uppfattade risk då lägre risk innebär lägre kostnad för eget kapital (Oikonomou et al., 

2014; Ng & Rezaee, 2015). Studiens första hypotes lyder enligt följande: 

 

Hypotes 1: De företag som ökar sin CSR-prestation är belönade i form av lägre kostnad för eget 

kapital. 
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Forskning tyder på att investerare inom olika länder inte uppfattar CSR likadant (Wang et al., 2013; 

Tanke, 2013; Breuer et al., 2015). Det kan vi se utifrån nationernas system för bolagsstyrning 

(Matten & Moon, 2008), som klassas i två huvudsystem (Blom et al., 2012). Det 

marknadsorienterade systemet förekommer inom Storbritannien och kännetecknas av ett 

aktieägarperspektiv som utgör aktieägarna till den viktigaste intressentgruppen. Här förekommer 

den explicita dimensionen som indikerar till att företag frivilligt och strategimässigt redovisar om 

CSR-aktiviteter. Det nätverksorienterade system uppträder i större delen av Europa och 

kännetecknas av ett intressentperspektiv, vilket innebär att företag strävar efter att tillfredsställa alla 

företagens intressenters intresse. Här förekommer den implicita dimensionen som hänvisar till ett 

formellt och informellt system av lagar och normer som tvingar företag till att arbeta med CSR-

frågor (Matten & Moon, 2008). Utifrån denna fördelning av nationer upplevs företag i 

marknadsorienterade länder redovisa i högre grad om CSR-aktiviteter samt bedöms ha en högre 

uppfattad risk än bolag i nätverksorienterade länder (Maignan & Ralston, 2002; Luo & 

Bhattacharya, 2009; El Ghoul et al., 2011; Jo & Na, 2012). 

 

Vi förväntar oss att sambandet mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital är svagare (eller 

ej signifikant) i nätverksorienterade länder än i marknadsorienterade länder. Detta eftersom företag i 

nätverksorienterade länder (1) inte exponerar sitt CSR-arbete i lika hög grad som i 

marknadsorienterade länder och för att (2) det inte finns anledning för investerare att ta hänsyn till 

hur företag presterar i CSR-aktiviteter eftersom det är inbyggt att företag ska göra det. 

Resonemanget leder oss fram till följande hypotes: 

 

Hypotes 2: Negativa sambandet mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital är svagare i 

nätverksorienterade länder jämfört med marknadsorienterade länder. 
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3. Metod 
I detta avsnitt behandlas studiens övergripande metodval och tillvägagångssätt. Denna del börjar 

med att beskriva uppsatsens val av forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsmetod och 

undersökningsdesign. Efter detta presenteras uppsatsens empiriska metod. Detta innefattar en 

beskrivning av studiens datainsamling, urval samt urvalskonstruktion. Vidare beskrivs en 

operationalisering av viktiga begrepp, studiens analys av data och hypotesprövning. Avsnittet 

avslutas med en diskussion om kvalitetskriterier som beaktas för studiens utvalda forskningsmetod 

samt metodkritik. 

 

3.1 Forskningsfilosofi 
Vetenskapstraditioner fungerar som ideal för hur vetenskap bör bedrivas. Två kända och motsatta 

forskningsfilosofier som utmärker sådana traditioner är positivistiska och hermeneutiska (Lars-

Johan, 2011). Dessa exempel illustrerar skilda synsätt på kunskap och hur kunskapen bildas, vilket 

kallas epistemologi. Den positivistiska forskningsfilosofin anser att kunskap baseras på 

sinneserfarenheter och tänkandet grundas på logiken. Den hermeneutiska forskningsfilosofin menar 

att kunskap uppstår från upplevelser och grundar sig på tolkning samt förståelse (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). 

 

Denna uppsats tillämpar ett positivistiskt synsätt, vilket beror på att uppsatsen vill förklara ett 

samband (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi anser att detta är ett lämpligt val av forskningsfilosofi 

eftersom studien söker efter kausalitet och sambandsmönster. Syftet med uppsatsen är att förklara 

om CSR-prestation har en inverkan på företagets kostnad för eget kapital. Detta hänvisar till att 

studien söker efter kausalitet då den innehåller faktorer som orsak och effekt (Bryman & Bell, 

2013). Med utgångspunkt från syftet valdes den positivistiska forskningsfilosofi beroende på att vi 

förhållit oss objektiva och värderingsfria mot det valda problemområdets empiri. Objektivitetsideal 

förknippas till denna forskningsfilosofi (Hasan, 2016). Studiens synsätt har som målsättning att 

identifiera objektiva variabler och inte att skapa en djup förståelse för den sociala verkligheten. 

Sambandet är utgångspunkten i arbetets problemlösning, vilket indikerar på ett positivistiskt synsätt 

(Eriksson & Hultman, 2014).  

 

Studiens val av forskningsfilosofi har påverkat valet av forskningsansats samt forskningsmetod, 

vilket beskrivs om längre ned. Detta förfarande har kritiserats då ett positivistiskt synsätt inte alltid 

anses leda till en kvantitativ metod utan det beror på undersökningen (Westerman, 2006). Andra 
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anser att val av forskningsfilosofi härleder till en specifik forskningsansats samt forskningsmetod 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

 

3.2 Forskningsansats 
Ett vetenskapligt angreppssätt innebär hur forskaren ska relatera teori till empiri, verkligheten. Detta 

kan delas in i en induktiv, deduktiv samt abduktiv forskningsansats. En induktiv forskningsansats 

syftar till att teorin genereras utifrån observationer, vilket slutsatser dras från. Ett deduktivt 

angreppssätt innebär att forskningspraxis genomförs utifrån testbara hypoteser som härleds från 

teorier (Bryman & Bell, 2013). Kombination av dessa ansatser kallas för abduktion, vilket bygger 

på teorier i resonemang och observationer. Abduktion innefattar systematisk kombination av olika 

delar i en forskningsprocess som teori, empiri och metod för att utveckla nya teorier (Arvanitis, 

2014). 

 

Vårt val av forskningsfilosofi har medverkat till att en deduktiv forskningsansats tillämpats. Detta 

då studien vill hitta kausala samband mellan begrepp genom uppsättning av hypotesprövning 

(Bryman & Bell, 2013). I detta fall utgör CSR-prestation och kostnad för eget kapital de begreppen. 

Uppsatsen utmärker ett deduktivt angreppssätt då arbetet har utgått från befintliga teorier för att dra 

logiska slutsatser (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Ur studiens teoretiska referensram förklaras, 

deduceras, en uppställd hypotes genom att testas i empirin för att se om den är sann. Utifrån detta 

dras sedan en logisk slutsats, vilket anvisar att hypotesen skapar möjlighet till att kunna testa teorin 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Detta betyder att studiens empiriska uppgifter är följden av 

teoretiska resonemang, vilket slutligen kommer leda fram till ett resultat.  

 

3.3 Forskningsmetod 
Det finns två alternativ av forskningsmetoder vid insamling och analys av data, en kvantitativ samt 

en kvalitativ metod. En kvantitativ forskningsmetod beskrivs som ett tillvägagångssätt som vill 

förklara något, ett samband eller ett mönster (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  Detta kan exempel vara 

en enkätundersökning, vilket utgår från siffror och mätningar. En kvalitativ forskningsmetod är ett 

tillvägagångssätt som vill skapa en förståelse om ämnet det studerar. Det huvudsakliga intresset 

ligger på ord vid insamling och analys av data istället för kvantifiering. Ett exempel på sådan metod 

är en intervju när forskaren noga väljer sina deltagare efter kunskapsområde (Bryman & Bell, 

2013). 
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Denna uppsats har använt en kvantitativ forskningsmetod i form av insamling och bearbetning av 

sekundärdata. Studien utgår från hypoteser som eftersträvar att få bevisade och mätbara resultat. 

Vid insamling av data omvandlas svaren till siffror och redovisas utifrån tabeller. Metoden strävar 

efter att finna möjliga orsakssamband mellan variabler (Laher, 2016). Detta betyder att resultatet 

bevisas som samvariation mellan två variabler som ger orsakssamband (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011). Denna studie strävar efter att erhålla orsakssamband mellan variablerna, CSR-betyg, 

företagets CSR-prestation och kostnad för EK, företagets kostnad för eget kapital. Kvantitativ 

metod är ett tillvägagångssätt som strävar efter att generalisera och förutse, vilket kan uppfyllas om 

det förekommer större urval samt från representativa grupper. Vi anser att uppsatsen tillämpar sin 

undersökning på ett större urval i enlighet med Laher (2016) som menar att det inte finns en 

specifik gräns som avgör när urvalet är av större form. 

  

3.4 Undersökningsdesign 
En undersökningsdesign handlar om kriterier som används vid bedömning av en undersökning. Det 

utgör en ram för insamling och analys av data. Studien söker kausalitet genom att undersöka ett 

samband under flera specifika år, vilket indikerar på en longitudinell design. Denna design anses 

vara bättre anpassad för undersökningar som söker efter generella samband, vilket denna studie vill 

åstadkomma. Om undersökningen endast baserats på ett år hade arbetet utmärkt en tvärsnittsdesign. 

Uppsatsen utmärker en design som vill skapa en form av jämförelse mellan variabler. De begrepp 

som används i denna studie översätts till variabler för att förklara procedurerna vid mätning av ett 

begrepp (Bryman & Bell, 2013). Detta förklaras mer ingående i avsnittet om operationalisering.  

 

3.5 Datainsamling och urval 

Insamling av data kan ske på två sätt, genom primär eller sekundär datainsamling (Bryman & Bell, 

2013). Uppsatsens empiriska underlag grundar sig på kvantitativ sekundärdata, vilket hämtas från 

en finansiell databas som heter Thomson Reuters. Detta betyder att uppsatsens metod bygger på att 

samla in data genom sökning i färdigt material (Eriksson & Hultman, 2014). Fördelen med att 

använda denna typ av data är att det främst inte blir stora kostnader och det är tidsbesparande 

(Bryman & Bell, 2013). Vi behöver inte anpassa oss till specifik plats eller respondenter eftersom 

databasen är tillgänglig via internet. Denna metod valdes i hänsyn till dessa motiv för att uppfylla 

uppsatsens syfte utifrån den givna studiens tidsram. 
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3.5.1 Urvalskonstruktion 
I syfte att undersöka eventuellt samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital började 

vi med att samla in information om europeiska företags betygsättning på CSR-prestationer i 

Thomson Reuters ASSET4-databas, samt information om finansiell data för att räkna ut 

kontrollvariabler och beta-värde i Thomson Reuters Datastream-databas. Vi räknade därefter ut 

kostnad för eget kapital för varje företag med CAPM-modellen som består av tre faktorer: riskfri 

ränta för specifik nation, marknadsriskpremie för specifik nation och beta för varje företag. Riskfri 

ränta baserar sig på respektive lands 10-åriga statsobligationsränta uppmätt i mitten av juni varje år 

mellan 2008-2015. De nationer som hade liknande ränta för vart och ett av åren 2008-2015 tog vi 

med i urvalet, dvs. de länder som hade liknande ränta år 2008, liknande ränta 2009 osv. Därefter 

räknade vi ett medelvärde för varje år och använde det som riskfri ränta. Marknadsriskpremien 

uppskattades till ett genomsnitt på 6,5 % som grundar sig på information vi erhållit utifrån rapporter 

(Zenner, Hill, Clark & Mago, 2008; Gray, 2013). Valet av länder i urvalet grundar sig initialt på en 

vilja att innesluta åtta länder med flest unika företag som betygsatts i CSR. Några av dessa åtta 

länder valdes bort på grund av att de inte hade liknande riskfri ränta eller marknadsriskpremie. 

Istället valdes åtta länder med flest antal betygsatta företag som även uppfyllde innehav av liknande 

riskfriränta och marknadsriskpremie. Efter insamlingen av data bestämde vi att observationerna (1) 

måste visa värden för alla variabler och (2) ha en skuldsättningsgrad och CAPM som är 0 eller 

högre för att vara med i slutgiltiga urvalet. Detta tillvägagångssätt gav oss ett slutgiltigt urval på 548 

unika företag (som motsvarar 2698 observationer) belägna inom ett av åtta europeiska länder samt 

inom en av 15 företagsbranscher (se bilaga 1). Studiens avgränsning till europeiska marknaden och 

perioden mellan år 2008 till 2015 skapar ett större urval, vilket förmedlar ett mer representativt 

urval (Bryman & Bell, 2013).  

 

Ursprungligen räknade vi ut kostnad för eget kapital med CAPM-modellen samt med GORDON-

modellen (Hajiha & Sarfaraz, 2013) i syfte att skatta ett genomsnitt. Observationer som visade 

negativa värden för CAPM och GORDON uteslöts från urvalsramen. Efter övervägande 

exkluderades GORDON-modellen med anledning att den visade mycket överdrivna och orimliga 

värden för kostnad för eget kapital. Mycket av vårt datamaterial ”försvann” på grund av att vi från 

början exkluderade negativa värden från urvalsramen (majoriteten uppkom genom GORDON-

modellen). Vårt slutgiltiga urval består därför av 2698 observationer istället för 4200 observationer.  
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3.6 Operationalisering 
Det är viktigt att utforma mått på de begrepp som ska undersökas i en kvantitativ forskningsprocess 

(Bryman & Bell, 2013). Uppsatsens forskningsfråga har bidragit till flera begrepp som vi varit 

tvungna att utforma mått på. Detta innefattar kostnad för eget kapital som mäts genom beroende 

variabel kostnad för EK, CSR-prestation som mäts genom oberoende variabel CSR-betyg samt tre 

kontrollvariabler som mäter begrepp vilka anses kunna påverka studiens egentliga samband. 

Kontrollvariabler utgörs av storlek, skuldsättningsgrad samt book-to-market. Vi kommer nedanför 

att redogöra om dessa begrepp. 

 

3.6.1 Beroende variabel, kostnad för eget kapital 
Vi har valt att använda prissättningsmodell för kapitaltillgångar, CAPM (Sharpe 1964; Lintner 

1965), för att beräkna kostnad för eget kapital. Modellen beräknar avkastningskrav på eget kapital 

(kostnad för eget kapital) i förhållande till bedömd risk i en investering, vilket baseras på riskfri 

ränta samt riskpremien för en tillgång jämfört med genomsnittet på aktiemarknaden. Riskfri ränta 

hänvisar till riskfri erhållen avkastning och marknadens riskpremie (rm-rf) är den extra avkastning 

som ges på en investering jämfört med den riskfria räntan. Beta är ett mått på systematisk risk av en 

investering, vilket anger hur tillgångens samt marknadens avkastning är korrelerade till varandra 

(Perold, 2004).  CAPM har kritiserats för att bevisa ett svagt samband mellan realiserade 

avkastningar och förväntade avkastningar. Detta främst beroende på att modellen antar att variation 

i avkastningskrav (kostnad för eget kapital) drivs av variationer enbart i variabel beta, vilket lämnar 

inget utrymme för andra variationer (Botosan, 1997). 

 

Vi valde att använda modellen eftersom den tar hänsyn till systematisk risk för kapitaltillgång. 

CAPM har visats vara mycket populär vid beräkning av avkastningskrav (kostnad för eget kapital) 

(Graham & Harvey, 2001), vilket påverkade oss att tillämpa modellen i denna studie. Denna 

utformning av mått på finansiell prestation gör våra resultat jämförbara med resultaten från tidigare 

forskning (Dhaliwal et al., 2011; El Ghoul et al., 2011), vilket våra hypoteser utvecklats ifrån. 

Beräkning av CAPM lyder enligt följande: 

 

  r  = avkastningskrav på eget kapital 

Capital Asset Pricing Model rf  = riskfri ränta 

   = beta, mått på volatilitet i ett företag  

r = rf +  (rm – rf)  rm = marknadens förväntade avkastning  

  rm – rf  = marknadsriskpremie 
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3.6.2 Oberoende variabel, CSR-betyg 
Vi förlitar oss på proxyvariabeln ”average equal weighting” från Thomson Reuters (2013) för att 

mäta företags CSR-prestation under ett år. Det är ett genomsnittligt betyg på hur företag presterat i 

miljömässiga-, sociala- och styrningsaktiviteter (ESG) och kan anta ett värde mellan 1-100. 

Thomson Reuters (2013) CSR-betyg har utformats på ett vis som gör det möjligt för investerare att 

jämföra olika investeringsbeslut med varandra samt för att kunna ge en objektiv vägledning till 

samtliga som engagerar sig i företags samhällsansvar. 
 

Thomson Reuters (2013) CSR-betyg bygger i sig på uppgifter från ASSET4, en global erkänd 

ledande leverantör av ESG-data, grundad 2003 och förvärvad av Thomson Reuters 2009. Företaget 

ASSET4 tillhandahåller relevant, objektiv och konsekvent kvantitativ information om företags 

miljömässiga-, sociala- och styrningsprestationer (ESG) för över 4600 företag runt om i världen. 

Datainformationen grundar sig på fler än 250 prestationsmått samt 750 datapunkter som utgör 

ASSET4s ESG-databas. Asset4 erhåller sina uppgifter från över 100 erfarna analytiker som 

insamlar relevant och jämförbar aktuell information från offentliga källor (t.ex. årsredovisningar, 

CSR-rapporter, företagens webbsidor, etablerade och välrenommerade medier och icke-statliga 

organisationers webbsidor). Alla bedömningar av CSR-prestation har utgjorts på ett objektivt sätt 

utan överdrivna skattningar. Inga offentliga företag exkluderas eller straffas i databasen för att av 

vissa kretsar anses verka i så kallade ”synd industrier” eller anses producera vedervärdiga 

produkter. De företag som varit inblandade i kontroverser inom en CSR-fråga kommer endast att få 

sitt betyg påverkat inom den specifika pelaren och även där med objektiv skattning. 

 

3.6.3 Kontrollvariabler 
Vi influeras av tidigare studier (Hail and Leuz, 2006; Dhaliwal et al., 2006; El Ghoul et al., 2011; 

Dhaliwal et al., 2014) i våra val av kontrollvariabler som tidigare visats påverka kostnaden för eget 

kapital. Kontrollvariablerna innefattar storlek, beräknat som den naturliga logaritmen av totala 

tillgångar; skuldsättningsgrad, räknat som totala skulder dividerat med företagets bokförda värde på 

eget kapital; book-to-market, räknat som förhållandet mellan bokfört värde på eget kapital och 

marknadsvärdet på eget kapital. Kontrollvariablerna antas påverka kostnaden för eget kapital i 

följande riktningar: Storlek (-) Skuldsättningsgrad (+) och book-to-market (+).  
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Tabell 1  

Översiktlig beskrivning över regressionsvariabler 

Variabel Beskrivning Förväntad riktning 

   Kostnad för EK Kostnad för eget kapital år t, beräknat med CAPM-modellen. 
 

   
  CSR-betyg Sammanvägd poäng för företags CSR-prestation under år t på 

 
 

en skala mellan 1-100, erhållet från databasen ASSET4. 
 

   Storlek Företagets storlek år t, mätt som den naturliga logaritmen - 

 
av totala tillgångar i miljoner euro. 

 
   Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad år t, beräknat som kvoten av totala skulder + 

 
och bokfört värde på eget kapital. 

 
   Book-to-market Book-to-market år t, beräknat som förhållandet mellan  + 

 
bokfört värde på eget kapital och marknadsvärdet på eget 

 
 

kapital. 
       

 
 

3.7 Korrelationsanalys 
Pearsons korrelationsmatris användes i studien för att undersöka variationer i korrelationer mellan 

studiens beroende (kostnad för eget kapital) och oberoende variabler (CSR-prestation, storlek, 

skuldsättningsgrad och book-to-market) (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta med avsikt att 

undersöka om det förekommer linjärt samband mellan kostnad för eget kapital och CSR-prestation. 

I korrelationsanalysen jämförs samtliga variabler parvis för att skapa en så kallad 

korrelationskoefficient som sträcker sig mellan -1 och +1. Ju närmare sambandets värde är ett, desto 

starkare är korrelationen. Positiv korrelation indikerar att en ökning i en variabel bidrar till en 

ökning i en annan variabel. En negativ korrelation antyder att en ökning i ena variabeln ger en 

minskning i den andra variabeln. Formel för beräkning av korrelationens koefficient mellan två 

variabler lyder enligt följande (Rodgers & Nicewander, 1988): 

 

rxy = 𝑐𝑜𝑣 (𝑥, 𝑦) / √ 𝑣𝑎𝑟 (𝑥) ·  √𝑣𝑎𝑟 (𝑦) 

 

y = en av studiens samtliga variabler 

x = en av studiens samtliga variabler 
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3.8 Multipel regression 
Tidigare forskning (Dhaliwal et al., 2011; El Ghoul et al., 2011) har visat att variabler som storlek, 

book-to-market och skuldsättningsgrad påverkar kostnad för eget kapital. Med hänsyn till 

ovanstående ytterligare variabler valde vi att tillämpa multipel regression för att undersöka 

sambandet mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital eftersom den låter oss inkludera tre 

eller fler variabler (Bryman & Bell, 2013). Syftet med en multipel regression är att förklara 

variationen i beroende variabeln genom variationen i en eller flera oberoende variabler (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). I linje med forskare som Hail & Leuz (2006), El Ghoul et al. (2011), Breuer et al. 

(2015) samt Matthiesen & Salzmann (2017) inkluderar vi fixerade effekter såsom årsspecifika-, 

branschspecifika- och nationella effekter i regressionerna. Multipel regression kan ge upphov till 

felkällor som multikollinearitet och heteroskedasticitet vilka diskuteras i avsnitt 3.8.1 och 3.8.2. 

Nedan följer ekvationer för de regressioner vi utfört i hypotesprövning 1 (se 3.9.1) och 

hypotesprövning 2 (se 3.9.2).  

 

Modell (1) och modell (3) - (10)                    Ekvation 1 

   y = a + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + Fb + Ft + ε 

 
Modell (2)                                                       Ekvation 2 

   y = a + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + Fb + Ft + Fn + ε 

 

 

Beteckning Karaktär Beskrivning 
y Beroende variabel  Kostnad för EK 
a Parameter  Intercept 

βi Parameter Regressionskoefficient 
x1 Oberoende variabel  CSR-betyg 
x2 Oberoende variabel Storlek 
x3 Oberoende variabel Skuldsättningsgrad 
x4 Oberoende variabel Book-to-market 
Fb Fixerade effekter  Branschspecifika effekter 
Ft Fixerade effekter  Årsspecifika effekter 
Fn Fixerade effekter  Nationella effekter 

ε Slumpvariabel Felterm eller residual 
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3.8.1 Multikollinearitet 
Multikollinearitet uppstår när två eller fler oberoende variabler är korrelerade med varandra i hög 

utsträckning. Detta skapar svårigheter eftersom det blir svårt att hålla isär effekterna av oberoende 

variabler på beroende variabeln. En högre multikollinearitet innebär en högre risk av fel, vilket 

påverkar exaktheten i analysen av den förklarande variansen. Korrelation som ligger över 0,7 eller 

0,8 kan innebära problem (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta kan kontrolleras genom att studera 

den möjliga samvariationen mellan de oberoende variablerna i regressionsanalysen.  

 

Pearsons korrelationsmatris har använts i syfte att synliggöra felkällan multikollinearitet. Matrisen 

(se tabell 5 i resultat) underlättar upptäckten av korrelationer mellan variabler i regressionsanalysen 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 

3.8.2 Heteroskedasticitet 
Heteroskedasticitet är ett vanligt problem i regressionsanalyser, vilket kan försvåra tolkningen av en 

regressionsanalys. Heteroskedasticitet innebär att fel-termernas varians inte är konstant, vilket 

betyder att när den oberoende variabelns värde ökar kommer oförklarade variationen i beroende 

variabel minska eller öka. Detta tyder på att variablerna är snedfördelade, vilket kan leda till 

felaktiga standard-fel (Djurfeldt & Barmark, 2009). Dessa fel kan motverkas genom att jämna 

spridda fel-termer längs en regressionslinje och omvandla data till mer normal fördelat. Vi har 

använt datorprogrammet SPSS för att kontrollera om det existerar avvikare som skapar 

snedfördelning (De Veaux, Velleman & Bock, 2015).  

 

En variansanalys som ANOVA studerar det linjära sambandet i form av ett varianstest och 

kontrollerar om en modell visar något mer förutom slumpmässiga variationer (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Detta har använts i syfte att kontrollera om felkällan heteroskedasticitet 

uppkommer i undersökningen. Bedömning av detta genomförs genom ett F-testet som ska påvisas 

signifikant för att analysen ska anses godtagbar. 

 

3.9 Statistisk hypotesprövning  
Vi har som tidigare nämnts tillämpat ett deduktivt angreppsätt. Det betyder att vi utifrån existerande 

teori utvecklat hypoteser som vi kontrollerat huruvida de stämmer mot en insamlad data. Vi 

tillämpar metoden statistisk hypotesprövning eftersom vi vill avstämma om det finns tillräckligt 

med belägg för att anta att hypoteserna är sanna (Körner & Wahlgren, 2015).   
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3.9.1 Hypotesprövning 1 
I syfte att kontrollera om det föreligger ett negativt samband mellan CSR-prestation och kostnad för 

eget kapital utformas en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1). Nollhypotesen föreskriver att det 

antingen ej råder samband eller att positivt samband råder mellan variablerna. Mothypotesen 

föreskriver att det råder negativt samband mellan variablerna. Tio regressionsmodeller (modell 1-10 

i bilaga 2) har utförts för att kontrollera detta. Hur regressionsmodellerna är konstruerade samt 

innehåller beskrivs i detalj i ekvation 1 och 2 i avsnitt 3.8. Det betydelsefulla elementet i ekvationen 

är β1 eftersom värdet på β1 visar om och hur mycket CSR inverkar på kostnad för eget kapital. 

Negativt värde på β1 innebär att bättre presterande i CSR reducerar kostnad för eget kapital. För att 

förkasta nollhypotesen måste β1 vara negativ och statistiskt signifikant på 5 % nivån.  

 

H0: β1  0 

H1: β1 < 0 

 

3.9.2 Hypotesprövning 2 

I avsikt att kontrollera om nätverksorienterade länder (Sverige, Finland, Norge, Danmark, Österrike, 

Tyskland och Nederländerna) har svagare negativt samband mellan CSR och kostnad för eget 

kapital än marknadsorienterade länder (Storbritannien) utformas en nollhypotes (H0) och en 

mothypotes (H1). Nollhypotesen föreskriver att nätverksorienterade länder visar starkare negativt 

samband än marknadsorienterade länder. Mothypotesen föreskriver att nätverksorienterade länder 

uppvisar svagare negativt samband än marknadsorienterade länder. Åtta regressionsmodeller 

(modell 3-10 i bilaga 2) har utförts för att kontrollera detta per land, och regressionsekvationen vi 

använt för respektive modell beskrivs i ekvationsmodell 1 i avsnitt 3.8. Det betydelsefulla elementet 

i ekvationen är även här β1 eftersom värdet på β1 visar hur CSR inverkar på kostnad för eget kapital. 

För att förkasta nollhypotesen måste β1 för Storbritannien (modell 9 i bilaga 2) visa mer negativt 

värde än β1 för övriga länder i urvalet (modell 3-8 och 10) och vara statistiskt signifikant på 5 % 

nivån.  

 

H0: β1nätverk > β1marknad och H0: β1 < 0 

H1: β1nätverk < β1marknad och H1: β1 < 0 

 

3.10 Kvalitetskriterier 
Vid utföring av en kvantitativ forskningsmetod ska tre kvalitetskriterier tillämpas, vilket är validitet, 

reliabilitet och replikerbarhet. En uppsats som uppfyller dessa kriterier anses förbättra kvalitén av 
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sin studie (Bryman & Bell, 2013). Vi kommer nedanför att beskriva dessa kvalitetskriterier kopplat 

till denna studie. 

 

3.10.1 Validitet 
Validitet är ett mätvärde på kvalité, vilket granskar hur väl ett mått mäter det studien är avsett att 

mäta eller hur väl det som mäts står för något i verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011; 

Bryman & Bell, 2013). Huruvida slutsatser som fastställs är trovärdiga eller inte. Uppsatsen 

använder en välkänd och användbar finansiell databas som Thomson Reuters, vilket ökar studiens 

validitet. Kvantitativa data som framtagits av databasen har överförts till Excel för att bearbetas av 

oss personligen. Därefter har bearbetad data importerats till statistikprogrammen SPSS och JASP 

för att framställa regressionsanalyser och fastställa resultat av våra undersökningar. Bägge 

statistikprogram visade överensstämmande resultat, vilket ökar tillförlitligheten att framkomna 

resultat stämmer. De poäng av CSR-prestation och kostnad för eget kapital som framställs för varje 

företag bidrar med information genom siffror. Studien omvandlar svar till siffror som bidrar till mer 

exakta och säkra svar, vilket leder till högre validitet. Validitet kan delas in i underkategorier som 

begrepps-, intern-, och extern validitet (Bryman & Bell, 2013), vilket kommer beskriva om 

nedanför.  

 

Begreppsvaliditet innebär hur mått på ett begrepp reflekterar det som begreppet verkligen betyder 

eller handlar om (Bryman & Bell, 2013). Uppsatsen har använt en allmänt accepterad modell vid 

beräkning av begreppet kostnad för eget kapital. Studien har inte utfört en mätning på begreppet 

CSR utan förhållit sig till begreppet genom en redan etablerad och accepterad definition. Vi 

förmodar att studien har en hög begreppsvaliditet då begrepp som använts speglar i hög grad det 

som de anses beteckna. Studien redovisar deskriptiv statistik över variabler (se resultatdel) vilket 

visar hur våra variabelvärden stämmer överens med andra studiers variabelvärden, vilket ökar 

resultatets validitet. 

 

Intern validitet handlar om kausalitet och innebär att de samband som presenteras mellan variabler 

speglar verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Studiens data som analyserats har noggrant valts ut, 

vilket förstärker interna validiteten. För att mäta kostnad för eget kapital har en modell tillämpats 

som bedömts vara allmänt accepterat och använt för aktuella ändamålet (Graham & Harvey, 2001). 

Studien har förhållit sig till CSR-prestation utifrån ett accepterande index. Detta ger stöd åt att 

studien utförts på verkliga grunder och att uppsatsens variabler speglar i hög grad verkligheten. 
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Extern validitet handlar om hur en studies resultat från en underökning kan generaliseras utöver den 

specifika undersökningskontexten (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har en hög extern validitet 

genom dess liknelser och generaliserbarhet gentemot liknande marknader. Resultaten från vår 

undersökning går med hög grad att generalisera på en större population. 

 

3.10.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är pålitligheten hos en mätning, vilket menar att mätinstrument ska ge tillförlitliga och 

stabila utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Om studien upprepas vid ett senare tillfälle 

ska undersökningen visa liknande resultat. Detta lyckas en studie med om det på ett tydligt sätt 

redogör tillvägagångssättet av studien samt visar transparens. En mätmetod ska vara okänslig för 

slumpens inverkan (Bryman & Bell, 2013). Vid en kvantitativ forskningsmetod är reliabiliteten 

högre än vid en kvalitativ forskningsmetod. Detta för att vid en kvantitativ metod kan vi enklare få 

ett större underlag som representerar hela populationen. Vid en kvalitativ metod är det svårt att 

återskapa en studie och komma till liknande resultat när attityder och åsikter kring forskningsfrågor 

förändras snabbt bland respondenter.  

 

Vi anser att studien utmärker en hög reliabilitet då data i denna undersökning med största 

sannolikhet skulle vara densamma vid ett senare tillfälle. Detta skulle innebära liknande resultat 

oberoende av vem som genomför insamlingen av data. I uppsatsen dokumenteras tydligt 

tillvägagångsättet av studien, vilket beskriver vilka samt hur metoder använts. Mätningen på CSR-

prestation av företag kan påverkas av tiden då det uppdateras hela tiden med nya årtal. Vi tror dock 

att andra undersökningar skulle visa ett liknande sambandsmönster som denna studie upptäckt 

oberoende av vilka årtal som studeras.  

 

3.10.3 Replikerbarhet 
Detta kvalitetskriterium hänvisar till att läsaren av denna uppsats ska utifrån metodbeskrivningen 

kunna genomföra en liknande studie och erhålla samma resultat. Uppsatsens stora urval av 

kvantitativ data bidrar till en högre generaliserbarhet och användandet av studiens data bidrar till en 

hög replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013). Arbetet bygger sina undersökningar på offentlig och 

tillgänglig information från Thomson Reuters (2013), vilket stärker replikerbarheten. Vi anser att 

metodbeskrivning presenterar tydligt arbetets tillvägagångssätt då det innefattar en redogörelse av 

inhämtning och bearbetning av studiens data, utformning av mått på begrepp som undersöks samt 

analys av studiens data. Detta medför att studien kan replikeras på ett korrekt sätt.  
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3.11 Metodkritik 
Det har tidigare nämnts att studien samlar in data genom att använda sekundärdata från den 

finansiella databasen, Thomson Reuters. Sekundärdata kan som all data vara missvisande och visa 

specifika aspekter av verkligheten samtidigt som den undviker att visa andra synvinklar (Brunsdon, 

2016; Marti, 2016). Detta sneddriver sanningen av ett problemområde och kan leda till felaktiga 

slutsatser. Det kan leda till att fel information om urvalet skapas, vilket motverkar att det blir ett 

representativt urval samt försämrar undersökningen. 

 

När data hämtas från internet krävs det ett källkritiskt tänkande för att erhålla korrekt och trovärdig 

fakta (Bryman & Bell, 2013). Vi anser att studien framhållit korrekt data då den finansiella 

databasen som använts tillhandahåller information som har en tydlig koppling till studiens 

ämnesområde. Studiens data har samlats in från ett brett accepterande index och en allmänt 

accepterad och använd modell, vilket stärker datans kvalitet. Modellen hr dock kritiserats för att 

underskatta kostnad för eget kapital (Laghi & Di Marcantonio, 2016). Det är dessutom svårt att 

skatta ett korrekt värde på marknadsrisk eftersom olika värden uppskattas beroende av vem eller 

vilka som gör beräkningarna.  
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4. Resultat 
I denna del redogörs studiens empiriska resultat. En presentation av den beskrivande statistiken av 

studiens variabler, per år och per land. Vidare följs en korrelationsanalys samt regressionsanalys. 

Resultaten analyseras mer ingående i nästkommande kapitel. 

 
4.1 Beskrivande statistik 

Här presenteras uppsatsens beskrivande statistik vid test av de två uppställda hypoteserna. 

Uppsatsen vill förklara sambandet mellan CSR-prestation, vilket utgör variabel CSR-betyg och 

kostnad för eget kapital som representeras av variabel kostnad för EK. Från ASSET4 fick vi fram 

totalt 2 698 fullständiga observationer med matchande data på alla studiens variabler, vilket 

motsvarar 548 unika företag. Samtliga företag befinner sig inom något av urvalets åtta europeiska 

länder samt inom en av urvalets 15 företagsbranscher som kan skådas i bilaga 1.  

 

4.1.1 Beskrivande statistik av variabler 

I tabell 2 presenteras den beskrivande statistiken för samtliga variabler som applicerats i multipla 

regressionen för att undersöka sambandet mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital. Från 

tabell 2 kan utläsas att det genomsnittliga CSR-betyg varierar från ca 2,51 till 97,09 poäng, vilket 

visar stora skillnader i CSR-prestation mellan företag. Detta indikerar på att det uppkommer stora 

skillnader i vilken utsträckning företag arbetar och redovisar om CSR-aktiviteter. Kostnad för EK 

varierar mellan 0,44 % till 25,24 %.  

 
Tabell 2 

Beskrivande statistik av variabler 

  CSR-betyg Kostnad för EK Storlek Skuldsättningsgrad BTM 
N 2698 2698 2698 2698 2698 
Medelvärde 70.13 8.93 8.42 64.26 0.57 
Minimum 2.51 0.44 3.39 0.00 -0.57 
Median 80.99 8.64 8.15 24.82 0.44 
Maximum 97.09 25.24 14.65 6157 6.48 
Standardavvikelse 25.89 3.40 1.75 194.20 0.50 
Skevhet -1.03 0.64 0.67 14.82 3.47 

Dessa variabler definieras enligt följande: CSR-betyg = företagets sammanvägda poäng av CSR-prestation från 1-100 från Asset4, 

Kostnad för EK = kostnad för eget kapital beräknat med CAPM, Storlek = företagets storlek mätt som den naturliga logaritmen av 

totala tillgångar, Skuldsättningsgrad = mätt som kvoten av totala skulder och bokfört värde på eget kapital, BTM = förhållandet 

mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärdet på eget kapital. N = antal värden som anträffats för respektive variabel i 

urvalet.  
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4.1.2 Beskrivande statistik per år  
Undersökningen sträcker sig över åtta år, från år 2008 till 2015 (se tabell 3). Lägsta genomsnittliga 

CSR betyg uppvisas år 2008 och högsta genomsnittliga CSR-betyg 2010. Tabellen visar att 

genomsnittligt CSR-betyg mellan åren 2009-2015 inte förändras särskilt. Lägsta genomsnittliga 

kostnaden för eget kapital hittar vi år 2015 och högsta år 2008. Vi kan se att kostnad för eget kapital 

för varje år från 2008 fram till 2015 sjunker (med undantag för 2010-2011). Kostnad för eget 

kapital sjunker kontinuerligt för vårt urval medan CSR-betyg mer eller mindre uppvisar liknande 

värden.  

 
Tabell 3 

Beskrivande statistik per år 

År Observationer CSR-betyg Kostnad för EK Storlek Skuldsättningsgrad BTM 
2008 286 64.00 11.96 8.49 139.43 0.92 
2009 280 69.09 10.38 8.34 59.46 0.53 
2010 319 72.76 9.45 8.48 51.91 0.49 
2011 332 71.42 9.52 8.35 56.31 0.62 
2012 343 70.99 8.16 8.37 52.84 0.57 
2013 365 69.92 8.05 8.41 54.88 0.48 
2014 395 70.13 7.88 8.47 58.28 0.52 
2015 378 71.64 7.25 8.41 54.06 0.49 

Totalt urval 2698 70.13 8.93 8.42 64.26 0.57 
Tabellen presenterar medelvärdet för samtliga variabler. CSR-betyg = företagets sammanvägda poäng av CSR-prestation från 1-100 

från ASSET4, Kostnad för EK = kostnad för eget kapital beräknat med CAPM, Storlek = företagets storlek mätt som den naturliga 

logaritmen av totala tillgångar, Skuldsättningsgrad = mätt som kvoten av totala skulder och bokfört värde på eget kapital, BTM = 

förhållandet mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärdet på eget kapital. 

 

4.1.3 Beskrivande statistik per land 

Studiens samtliga åtta länder som förekommer i urvalet redovisas i tabell 4. Företag inom Österrike 

uppvisar ett genomsnittligt CSR-betyg på 55,21 poäng som betyder att de presterar svagast av 

urvalets länder i CSR. Finland följt av Nederländerna och Storbritannien presterar i genomsnitt 

starkast i CSR. Tabellen visar därtill att företag inom Norge har högst finansieringskostnader för 

eget kapital och företag inom Danmark har lägst finansieringskostnader.  
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Tabell 4 

Beskrivande statistik per land 

Land Observationer CSR-betyg Kostnad för EK Storlek Skuldsättningsgrad BTM 
Sverige 282 69,81 9,32 8,69 102,16 0,64 
Danmark 120 61,67 8,26 8,23 70,89 0,48 
Finland 120 82,86 8,79 8,25 30,26 0,54 
Storbritannien 1488 71,29 9,01 8,05 47,98 0,52 
Nederländerna 149 76,98 8,53 9,15 42,95 0,58 
Norge 96 66,84 9,59 8,49 119,53 0,87 
Österrike 72 55,21 9,24 9,16 166,25 0,93 
Tyskland 371 65,35 8,51 9,33 84,08 0,6 

Totalt urval 2698 70,13 8.93 64,26 8,42 0,57 
Tabellen presenterar medelvärdet för samtliga variabler. CSR-betyg = företagets sammanvägda poäng av CSR-prestation från 1-100 

enligt ASSET4, Kostnad för EK = kostnad för eget kapital beräknat med CAPM, Storlek = företagets storlek mätt som den naturliga 

logaritmen av totala tillgångar, Skuldsättningsgrad = mätt som kvoten av totala skulder och bokfört värde på eget kapital, BTM = 

förhållandet mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärdet på eget kapital. Observationer = antal observationer för 

respektive land. 

 

4.2 Korrelationsanalys 
Tabell 5 visar styrkan på eventuellt linjärt samband mellan studiens variabler. Från tabellen kan 

utläsas att det råder ett svagt positivt linjärt samband mellan CSR-betyg och kostnad för EK, men 

att korrelationen inte är statistiskt signifikant. Övriga variabelkombinationer visar viss form av 

linjärt statistiskt signifikant samband. Enligt Djurfeldt & Barmark (2009) är två variabler starkt 

korrelerade med varandra om de överstiger 70 %. Studien inkluderar inte variabler som korrelerar 

mer än 40,5 % med varandra, vilket pekar på att våra multipla regressionsanalyser (se bilaga 2) 

inte innehåller multikollinearitet.  

 
Tabell 5  

Pearsons korrelationsmatris 

Variabel CSR-betyg Kostnad för EK Storlek Skuldsättningsgrad BTM 

CSR-betyg 1     
Kostnad för EK 0.004 1    
Storlek 0.405*** 0.088*** 1   
Skuldsättningsgrad -0.040** 0.213*** 0.259*** 1  
BTM -0.141*** 0.357*** 0.208*** 0.433*** 1 

Tabellen uppvisar hur studiens variabler är korrelerade med varandra. *** = signifikant på 1% nivån,  

** = signifikant på 5% nivån.  
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4.3 Multipel regressionsanalys  
För att undersöka om det föreligger samband mellan CSR-betyg och kostnad för eget kapital har tio 

multipla regressionsanalyser utförts (bilaga 2 visar resultat för samtliga regressionsmodeller). I 

varje regressionsmodell är beroende variabel (kostnad för EK) och oberoende variabel (CSR-betyg). 

Samtliga regressionsmodeller inkluderar tre kontrollvariabler (storlek), (skuldsättningsgrad) och 

(book-to-market) eftersom de i enlighet med tidigare studier (Hail & Leuz, 2006; Dhaliwal et al., 

2006; El Ghoul et al., 2011; Dhaliwal et al., 2014) visats inverka på kostnaden för eget kapital. Alla 

modeller har även korrigerats för fixerade års- och branscheffekter. Modell (2) har därtill 

korrigerats för fixerade nationella effekter i syfte att erhålla ett mer korrekt resultat på sambandet 

mellan CSR-betyg och kostnad för eget kapital. I stort sett finner vi att kontrollvariablernas riktning 

(+/-) i modellerna överensstämmer med vad vi på förhand förväntat oss. I synnerhet visar (book-to-

market) och (skuldsättningsgrad) positiv riktning samt (storlek) en mixad koefficientriktning. Ur 

bilaga 2 kan våra empiriska resultat för samtliga regressioner utläsas och bilaga 1 redovisar 

företagsbranscher, år och nationer som ingår i bransch-, års- och nationella effekter. På samma sätt 

som i 3.8 (ekvation 1 och 2) illustreras regressionsmodellerna nedan, dock i form av beskrivande 

text istället för matematiska beteckningar:   

 

 

Modell (1) och modell (3) – (10)                                                                               (Ekvation 1)  

Kostnad för EK = intercept + CSR-betyg + storlek + skuldsättningsgrad + book-to-market +  

                              branscheffekter + årseffekter 

 
 Modell (2)                                                                                                                  (Ekvation 2)  

Kostnad för EK = intercept + CSR-betyg + storlek + skuldsättningsgrad + book-to-market +    

                              branscheffekter + årseffekter + nationella effekter 

 

 

4.3.1 Hypotes 1 
I avsikt att undersöka om negativt samband förekommer mellan CSR-prestation och kostnad för 

eget kapital utfördes hypotesprövning 1 (se 3.9.1). Hypotesprövningen gick ut på att utföra tio olika 

regressionsanalyser. Meningen med modell 1-2 (se bilaga 2) var att redogöra för sambandet för 

totala urvalet och modell 3-10 syftar till att redogöra för samband på nationell nivå. Två modeller 
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utfördes för totalt urval, där modell 1 inte inkluderar nationella effekter och modell 2 inkluderar 

nationella effekter. Studiens empiriska resultat för modell 1 (se bilaga 2) visar att det råder ett 

positivt samband mellan CSR-betyg och kostnad för eget kapital för totalt urval. Modell 2 visar ett 

svagare positivt samband än modell 1, dock endast på 10% signifikansnivå. Det betyder att 

modellen inte uppnår signifikansnivå på 5 %. Högre signifikansnivå som ses i modell 2 betyder att 

vi inte med lika stark säkerhet kan säga att CSR-prestation inverkar på kostnad för eget kapital som 

vi kan göra för modell 1. Modell 8 (Nederländerna) visar att högre CSR-betyg inverkar negativt på 

kostnad för eget kapital. Det betyder att bättre CSR-prestation reducerar företagens kostnad för eget 

kapital. Modell 6 (Tyskland) och 10 (Danmark) visar likaså ett negativt samband mellan CSR och 

kostnad för eget kapital, dock endast på 10 % signifikansnivå. Modell 9 (Storbritannien) visar att 

det råder ett positivt samband mellan variablerna som betyder att företag som presterar bättre i CSR 

uppbär högre finansieringskostnader för eget kapital. Modell 3 (Sverige), 4 (Finland), 5 (Norge) och 

7 (Österrike) uppvisar ej signifikanta samband, som betyder att det inte finns tillräckligt stöd för att 

yttra att CSR har en inverkan på kostnad för eget kapital.  

 

Resultatet visar att endast Nederländerna erhåller negativt samband mellan CSR och kostnad för 

eget kapital på 5 % signifikansnivå. Merparten av våra empiriska resultat för enskilda länder samt 

resultat för totalt urval står i motsättning till mothypotesen (H1), därför förkastas den. Det föranleder 

att nollhypotesen (H0) antas. Nollhypotesen fastslår att det antingen råder positivt samband mellan 

CSR och kostnad för eget kapital eller att samband ej föreligger. Som resultaten visar råder positivt 

samband för totalt urval och ej statistiskt signifikant samband i sju av åtta enskilda länder. 

 

H0: β1  0 

 

4.3.2 Hypotes 2 
I mening att undersöka om nätverksorienterade länder (Sverige, Finland, Norge, Danmark, 

Österrike, Tyskland och Nederländerna) innehar svagare negativt samband mellan CSR-prestation 

och kostnad för eget kapital än vad marknadsorienterade länder (Storbritannien) har utfördes 

hypotesprövning 2 (se 3.9.1). Hypotesprövningen gick ut på att utföra åtta olika regressionsanalyser 

som visar sambandet på nationell nivå. Modell 9 (Storbritannien) visar att det råder positivt 

samband mellan CSR och kostnad för eget kapital. Styrkan på sambandet uppmäter till 0,01392. 

Det betyder att när CSR ökar med en poäng kommer kostnad för eget kapital öka med 0,01392 

procentenheter. Modell 8 (Nederländerna) visar att det råder negativt samband mellan variablerna, 

och sambandsstyrkan uppmäter till -0,03208. Det innebär att när CSR ökar en enhet kommer 
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kostnad för eget kapital sjunka 0,03208 procentenheter. Resultat för modellerna 3 (Sverige), 4 

(Finland), 5 (Norge), 7 (Österrike) visar inte ett statistiskt signifikant samband mellan variablerna. 

Modell 6 (Tyskland) och 10 (Danmark) visar ett negativt samband, dock endast på 10 % 

signifikansnivå.  

 

Studiens resultat visar att samtliga länder erhåller samband mellan variablerna, dock uppnår sex av 

åtta länder inte signifikansnivå på 5 %. Det betyder att det inte finns tillräckligt med belägg eller 

säkerhet i testen som låter oss godta resultaten. Resultat för Storbritannien (marknadsorienterat 

land) visar positivt samband på 0,01392 och för Nederländerna (nätverksorienterat land) negativt 

samband på -0,03208. Det betyder att nätverksorienterade länder erhåller starkare negativt samband 

än marknadsorienterade länder. Eftersom resultaten står i motsättning till mothypotesen (H1) 

förkastas den. Vi antar nollhypotesen som föreskriver att det råder starkare negativt samband för 

nätverksorienterade länder än för marknadsorienterade länder.  

 
H0: β1nätverk > β1marknad och H0: β1 < 0
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5. Resultatdiskussion och studiens slutsats 
I denna avslutande del diskuteras och analyseras studiens resultat utifrån de uppställda 

hypoteserna. Den tidigare forskning som presenterats i teoretiska referensramen kopplas till 

diskussionen. I slutet redogörs studiens bidrag, slutsats, begränsning samt förslag till vidare 

forskning. 

 

5.1 Diskussion av resultat 

Tidigare forskning som undersökt relationen mellan CSR-prestation och finansiell prestation har 

mestadels tillämpat olika former av resultatmått som företräder det finansiella måttet (Waddock & 

Graves, 1997; Wright & Ferris, 1997; McWilliams & Siegel, 2000; Rajput et al., 2012; Hirigoyen & 

Poulain-Rehm, 2015; Johansson, Karlsson & Hagberg, 2015). Man har kommit fram till motstridiga 

resultat gällande huruvida CSR leder till lönsamhetsökning eller ej. Annan forskning visar att det 

finns en viktig anknytning mellan CSR, transparens och informationsasymmetri. CSR-prestation 

har visats öka transparensen (Tsoutsoura, 2004; Dubbink et al., 2008) och minska 

informationsasymmetri (Cho et al., 2012; Cui et al., 2016; Lopatta et al., 2016). Ökad transparens 

och minskad informationsasymmetri leder samtidigt till lägre uppfattad företagsrisk (Botosan, 1997; 

Hong & Kacperczyk, 2009). Eftersom tidigare studier bidragit med motstridiga resultat gällande hur 

CSR-prestation påverkar finansiell prestation anser vi att det troligen inte är en 

resultatökningseffekt som sker. Vi menar att denna resultatökningseffekt istället är en 

transparenseffekt som leder till att företag erhåller lägre kostnad för eget kapital. Lägre kostnader 

innebär bättre resultat å företagets vägnar. Flertal studier som undersökt sambandet mellan CSR-

prestation och kostnad för eget kapital har kommit fram till att CSR-prestation reducerar företagets 

kostnad för eget kapital vilket stödjer perspektivet (Dhaliwal et al., 2011; El Ghoul et al., 2011; 

Cajias et al., 2014; Xu et al., 2014). Det tyder på att ökning i CSR-prestation mer sannolikt leder till 

att transparensen ökar som reducerar kostnad för eget kapital snarare än att ökning i CSR-prestation 

leder till resultatökning.  

 

5.1.1 Hypotes 1 
Vi erhöll positivt samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital för modell 1 men 

anser att det är felaktigt att uttrycka att det föreligger positivt samband eftersom resultaten för 

enskilda länder visar samband som går i skilda riktningar samt samband som ej är statistiskt 

signifikanta. Vi misstänker att vi erhöll ett positivt samband för totala urvalet eftersom 

Storbritannien som innefattar 55,2 % av totala urvalets observationer, uppvisade positivt samband. 

Vi tolkar studiens empiriska resultat som att det idag inte finns ett samstämmigt samband mellan 
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CSR-prestation och kostnad för eget kapital. Studiens resultat visar att sambandet mellan 

variablerna ser olika ut inom länder i Europa (positivt, negativt eller ej statistiskt signifikant) som 

förevisar att det idag inte finns ett globalt generellt samband.  

 

Flertal multinationella studier (Tanke, 2013; Wang et al., 2013; Breuer et al., 2015; Matthiesen & 

Salzmann, 2017) har skapats i syfte att klargöra sambandet mellan CSR-prestation och kostnad för 

eget kapital. En del menar att det generellt föreligger ett negativt samband mellan variablerna 

(Wang et al., 2013; Matthiesen & Salzmann, 2017) och andra att det generellt föreligger ett positivt 

samband (Tanke, 2013). Breuer et al. (2015) hävdar att samband mellan länder ser olika ut, och 

förklarar att riktning på sambandet beror på omfång av investerarskydd inom landet. De visar 

empiriskt att länder med starkt omfång investerarskydd erhåller negativt samband och länder med 

svagt omfång investerarskydd erhåller positivt samband mellan variablerna. Problemet med 

studiens giltighet är att den inte redovisat enskilda länders samband, och endast redovisat ett 

generellt samband för flera hopräknade länder. Studier (Tanke, 2013; Wang et al., 2013) som 

redovisar samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital per land, uppvisar att länder 

(1) har olika styrka och riktning på sambandet och (2) att de flesta länder inte visar statistiskt 

signifikant samband. Tanke (2013) erhöll exempelvis positivt samband mellan variablerna för 

Storbritannien och Nederländerna och ej samband för Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Det 

stämmer till stor del överens med våra resultat då vi även erhöll positivt samband för Storbritannien 

och ej samband för Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Resultat från Wang et al. (2013) visar ett 

negativt samband för Storbritannien och ej signifikant samband för Danmark, Österrike, Finland, 

Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige. Det stämmer i stort överens med våra resultat 

eftersom vi också erhöll ej signifikant samband för Danmark, Österrike, Finland, Tyskland, Norge 

och Sverige.   

 

Skilda styrkor på sambandet mellan variablerna för modell 1 och modell 2 (som inbegriper 

nationella effekter) klarlägger betydelsen att inkludera nationella effekter i en regressionsmodell 

som undersöker sambandet mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital i olika länder. I vårt 

fall kan tyckas att skillnaderna inte är stora, men för ett större urval eller för andra länder kan 

skillnaderna vara mer framstående. Vi erhöll ett svagare statistiskt signifikant samband (10 % 

nivån) för modell 2 som innehöll nationella effekter. Det har sin grund i att Storbritannien följt av 

Tyskland som nationella grupper upptog stor andel av urvalets samtliga observationer - som 

medförde multikollinearitet. För att undvika multikollinearitet hade vi behövt ett urval som bestod 

av mer jämlika antal observationer för respektive land. En del tidigare multinationella studier (ex. 
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Tanke, 2013; Breuer et al., 2015) har inkluderat nationella effekter i regressionsanalysen medan 

andra (ex. Wang et al., 2013; Matthiesen & Salzmann, 2017) inte inkluderat nationella effekter i 

regressionen. Eftersom våra resultat visar att nationella effekter inverkar på sambandet mellan CSR-

prestation och kostnad för eget kapital, argumenterar vi för att tidigare studier som ej tagit hänsyn 

till nationella effekter inte uppvisar rättvisa resultat. 

 

5.1.2 Hypotes 2 

Framkomna resultat tyder på att kapitalmarknaden i marknadsorienterade länder vars företag oftare 

exponerar sitt CSR-arbete (som i Storbritannien) associerar högre CSR-betyg med högre 

företagsrisk. Nätverksorienterade länder (större delen av Europa) vars företag mer sällan uttrycker 

sitt CSR-arbete erhåller i kontrast lägre kostnad för eget kapital ju högre CSR-betyg de har. Det 

tyder på att kapitalmarknaden i dessa länder associerar högre CSR-betyg med lägre företagsrisk.  

 
Tidigare studier (Dhaliwal et al., 2011; El Ghoul et al., 2011; Cajias et al., 2014) har empirisk visat 

att amerikanska företag reducerar sin kostnad för eget kapital när de presterar bättre i CSR-

aktiviteter. USA och Storbritannien är båda länder med marknadsorienterad bolagsstyrning. De 

uppvisar konträra signifikanta samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital, vilket 

är anledning till att vi misstänker existens av ytterligare- eller annan faktor som är av betydelse för 

hur sambandet förefaller. Om länders system för bolagsstyrning skulle vara avgörande för hur 

sambandet mellan variablerna artade sig hade nätverksorienterade länder erhållit liknande samband 

och marknadsorienterade länder liknande samband.  

 

Wang et al. (2013) kommer i sin studie fram till att sambandet mellan CSR-prestation och kostnad 

för eget kapital varierar mellan länder, som han tolkar beror på att investerare inom olika nationer 

uppfattar och förstår CSR olika. Vi förenar oss med Wang et al. (2013), och hävdar att investerares 

varierande syn på CSR-prestation inom olika länder skulle kunna vara faktorn som förklarar varför 

vissa länder uppvisar positivt-, negativt eller ej signifikant samband. Våra resultat visar att 

Nederländerna, (Tyskland) och (Danmark) har negativt samband mellan CSR-prestation och 

kostnad för eget kapital och att Storbritannien har positivt samband mellan variablerna. Inom 

Europa ligger Nederländerna och Storbritannien i framkant när det kommer till SRI. De har 

pengamässigt investerat mest i SRI jämfört med övriga länder i urvalet (Eurosif, 2016; Eurosif, 

2014). 2005 upptog SRI-investeringar inom Nederländerna 4,3 % och inom Storbritannien 0,8 % av 

deras totala kapitalmarknads tillgångar (OECD, 2007). Våra resultat visade att Nederländerna hade 

ett negativt samband mellan variablerna, vilket sannolikt beror på att investerare inom landet i hög 
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grad har en vilja att investera ansvarsfullt då de kopplar CSR-prestation till lägre företagsrisk. 

Resultat för Storbritannien visar på ett positivt samband. Det kan bero på att SRI-investeringar inte 

omfattar hög andel av deras totala kapitalmarknad, vilket tyder på att merparten investerare inte vill 

investera ansvarsfullt – och uppfattar CSR-prestation som riskökande. Inom USA (som är ett 

marknadsorienterat land) utgjorde SRI-investeringar 9,4 % av totala kapitalmarknaden år 2005. Det 

tyder på att amerikanska investerare värdesätter CSR i betydligt högre grad än vad brittiska 

investerare gör. Med grund i ovanstående resonemang kan två marknadsorienterade länder som 

Storbritannien och USA erhålla olika samband mellan variablerna, dels på grund av olika andel 

SRI-investeringar av total kapitalmarknad och dels på grund av investerares olika uppfattningar om 

CSR.  

 

5.2 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att belysa om det föreligger ett samband mellan CSR-prestation och 

kostnad för eget kapital på den europeiska marknaden. Rapportens empiriska resultat visar att ett 

positivt samband råder mellan variablerna för totala urvalet (modell 1 och 2 i bilaga 2), vilket står i 

kontrast till majoriteten av tidigare studier (El Ghoul et al., 2011; Dhaliwal et al., 2011; Wang et al., 

2013; Cajias et al., 2014; Xu et al., 2014; Matthiesen & Salzmann, 2017) som visar att ökning i 

CSR-prestation minskar kostnad för eget kapital. Forskning har främst undersökt relationen mellan 

CSR-prestation och kostnad för eget kapital på urval som inbegriper företag inom ett land (El Ghoul 

et al., 2011; Cajias et al., 2014; Xu et al., 2014). Fåtal studier har utfört undersökningen på ett 

multinationellt urval, och desto färre har redovisat framkomna resultat från multinationella data per 

land. Överensstämmande med studier som redovisat samband per land (Tanke, 2013; Wang et al., 

2013) kommer vi fram till att samband varierar mellan nationer (modell 3–10 i bilaga 2). Det 

betyder att företag i länder som uppvisar positivt samband kommer öka finansieringskostnader för 

eget kapital till följd av högre CSR-prestation, och företag i länder som uppvisar negativt samband 

kommer minska kostnader för eget kapital som resultat av högre CSR-prestation.  Således kan CSR-

prestation försämra eller förbättra bolagets finansiella prestation. Att uttrycka ett generellt samband 

är missvisande eftersom det inte speglar sanningen som multinationella studier visar.  

 

Varför nationer uppvisar olika samband står fortfarande oklart eftersom studiens framkomna 

resultat visar att nationers bolagsstyrningssystem inte är avgörande för hur samband mellan CSR-

prestation och kostnad för eget kapital företer sig. Wang et al. (2013) menar att skillnaden i 

samband beror på hur investerare inom landet uppfattar CSR. Vi förenar oss med hans resonemang 

och tillägger att en nations andel SRI-investeringar av totala kapitalmarknaden troligtvis är av 
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betydelse för hur sambandet artar sig. Vi menar att fåtal investerares uppfattning av CSR som 

riskreducerande inte leder till lägre kostnad för eget kapital eftersom större delen investerare inte 

uppfattar CSR som riskreducerande och därför kräver högre avkastning. En tänkbar förklaring till 

varför länder uppvisar olika samband är därmed att det dels beror på hur investerare inom landet 

uppfattar CSR, och dels beror på hur stor andel SRI-investeringar utgör av totala kapitalmarknaden 

inom landet.  

 

5.3 Bidrag 
Fåtal studier har undersökt hur CSR-prestation påverkar kostnad för eget kapital i en multinationell 

kontext. Minoriteten av dessa studier visar hur samband mellan variablerna ser ut per land (Tanke, 

2013; Wang et al., 2013) och resterande av dem redovisar samband för totalt urval (Matthiesen & 

Salzmann, 2017; Breuer et al., 2015). Problematiken med de sistnämnda studierna är att de tenderar 

att vinkla framkomna resultat att gälla som generellt samband. Vår studie tillför ett viktigt bidrag till 

forskningslitteraturen eftersom den inbegriper multinationell data och redovisar respektive lands 

resultat gällande sambandet. Studien är därtill ett viktigt tillskott till forskningen eftersom den visar 

att samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital uppträder olika inom nationer. 

Studien förevisar att generellt samband idag ej föreligger, vilket motsäger en stor del tidigare 

forskning (Dhaliwal et al., 2011; El Ghoul et al., 2011; Cajias et al., 2014; Xu et al., 2014; Breuer et 

al., 2015; Matthiesen & Salzmann, 2017).  

 

Uppsatsens empiri visar att nationella fixerade effekter är viktiga att ta hänsyn till i 

regressionsanalyser som kontrollerar om samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget 

kapital föreligger. Det är ett viktigt bidrag till forskningen eftersom det förevisar att studier som inte 

inbegripit nationella fixerade effekter sannolikt inte stämmer med verkligheten och därför bör göras 

om för att uppvisa ett korrekt resultat.    

 

Majoriteten forskning som undersökt samband mellan CSR-prestation och finansiell prestation har 

valt att tillämpa olika resultatmått som mått på finansiell prestation. Vi har följt forskare (El Ghoul 

et al., 2011; Dhaliwal et al., 2011; Wang et al., 2013; Cajias et al., 2014; Xu et al., 2014; Matthiesen 

& Salzmann, 2017) som tillämpat kostnad för eget kapital som mått på finansiell prestation. 

Diskussionen som förs i vår uppsats beträffande CSR, risk, informationsasymmetri och transparens 

mynnar ut i ett nytt perspektiv på CSR-prestation som en transparenseffekt som reducerar 

företagsrisk och därmed kostnad för eget kapital snarare än en resultatökningseffekt. 
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5.4 Begränsningar 
Denna studie har byggts upp enbart utifrån sekundärdata, vilket har inhämtats från Thomson 

Reuters databas och ASSET4 index. Eftersom informationen hämtats från sekundärdata, kan vi inte 

försäkra att den stämmer. Det finns olika begränsningar med ASSET4:s betyg på CSR-prestationer 

vilket utgör begränsning beträffande huruvida dessa betyg speglar verkligheten. De företag som 

arbetar med CSR men som inte delger det offentliga informationen kommer inte heller utvärderas 

av ASSET4:s analytiker. Det betyder att ASSET4-databasen i det fallet kommer ”sakna” företag 

som arbetar med CSR. Mer troligt är att ASSET4-databasen inte uppger fullständig information om 

företags CSR-prestationer på grund av att företag inte redovisat samtliga CSR-aktiviteter offentligt. 

Det betyder att risk finns att företag i databasen visar lägre betyg, trots att de presterat bättre i CSR-

aktiviteter. Tyvärr är det ogenomförbart att inom tidsramen kontrollera att samtliga företag i urvalet 

erhållit korrekt CSR-betyg.   

 

CAPM utgör en begränsning av studien då modellen har påpekats innefatta brister i sin beräkning 

av kostnad för eget kapital. Modellen antar att variation i avkastningskrav (kostnad för eget kapital) 

drivs av variationer enbart i variabel beta, vilket lämnar inget utrymme för andra variationer 

(Botosan, 1997). Detta kan ha medverkat till siffror på kostnad för eget kapital som eventuellt sett 

annorlunda ut om en annan modell tillämpats. Vi kan inte avstämma om detta stämmer då det finns 

motsägande synpunkter kring denna modell.  

 
5.5 Förslag till vidare forskning 
På empirisk grund har vår studie visat att samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget 

kapital uppträder olika inom nationer. Vi avsåg att förklara varför sambandet uppträder olika genom 

att undersöka om typ av bolagsstyrningssystem inverkar på sambandet. Rapporten misslyckades att 

sammankoppla typ av bolagsstyrningssystem med nationella samband. Studien ger emellertid 

indikation på att typ av samband kan förklaras utifrån (1) andel SRI-investeringar av total 

kapitalmarknad inom ett land och (2) investerares uppfattning om CSR. Vårt förslag till vidare 

forskning är därmed att undersöka varför samband uppträder olika inom nationer, vilket vi hoppas 

görs utifrån faktorerna: andel SRI-investeringar av totala kapitalmarknaden och investerares 

uppfattningar om CSR inom landet.  
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Bilaga 1 - Beskrivning av studiens urval 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bransch    Observationer % 

Basresurser    103 3,82 

Bilar & reservdelar    47 1,74 

Fastighet    162 6 

Finansiell    340 12,6 

Hasardspel "gambling"    10 0,37 

Industrivaror & tjänster    703 26,06 

Kemikalier    106 3,93 

Konsumentservice    387 14,34 

Mat & dryck    96 3,56 

Nyttoverktyg    75 2,78 

Olja & gas    165 6,12 

Personliga- & hushållsvaror    122 4,52 

Sjukvård    171 6,34 

Teknologi    188 6,97 

Tobak      23 0,85 

Totalt       2698 100 
 

Nation Företag % Observationer % 

 
År Observationer % 

Österrike 16 2,9 72 2,7 

 
2008 286 10,6 

Tyskland 79 14,4 371 13,8 

 
2009 280 10,4 

Danmark 24 4,4 120 4,4 

 
2010 319 11,8 

Finland 25 4,6 120 4,4 

 
2011 332 12,3 

Storbritannien 294 53,6 1488 55,2 

 
2012 343 12,7 

Nederländerna 29 5,3 149 5,5 

 
2013 365 13,5 

Norge 24 4,4 96 3,6 

 
2014 395 14,6 

Sverige 57 10,4 282 10,5 

 
2015 378 14,0 

Totalt 548 100 2698 100 

 
Totalt 2698 100 
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Bilaga 2 – Multipel Regressionsanalys 
 

 
 Helhet1 Helhet2 Sverige Finland Norge Tyskland Österrike Nederl. Storbrit. Danmark 
Modell   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intercept  9.83992*** 8.913*** 11.23399*** 1.38588 14.96370*** 10.30290*** -3.818 14.35292*** 8.86104*** 14.217*** 
  (29.09457) (19.248) (8.38130) (0.62107) (9.19646) (10.34713) (-0.775) (11.48845) (18.99625) (9.783) 
Oberoende variabel           

CSR-betyg  0.00844*** 0.005* 0.01063 -0.00058 0.00468 -0.01081* -0.02764 -0.03208*** 0.01392*** -0.01415* 
  (3.48432) (1.806) (1.34986) (-0.03819) (0.59345) (-1.65187) (-1.48590) (-3.30645) (3.61993) (-1.71482) 
Kontrollvariabler           

Storlek  -0.03584 0.051 -0.25304 0.74149*** -0.52162*** 0.08568 1.76768*** -0.38023** 0.02257 -0.07812 
  (-0.91185) (1.205) (-1.50894) (2.92961) (-3.43090) (0.71687) (3.01054) (-2.46164) (0.38750) (-0.40679) 
Skuldsättningsgrad  0.00121*** 0.001*** 0.00046 -0.00969 0.00194** 0.00046 0.00223* -0.00235 0.00323*** 0.00571*** 
  (3.94152) (4.034) (0.45572) (-0.82987) (2.44605) (1.01656) (1.78887) (-0.62252) (3.94520) (4.16158) 
BTM  1.46051*** 1.498*** 0.93239*** 2.67632** 0.27618 1.90016*** -0.69233 2.13275*** 1.79424*** -0.03201 
  (11.28174) (11.584) (2.62955) (2.52637) (1.23692) (3.80949) (-1.07707) (3.43697) (8.77106) (-0.044) 
            
Dummyvariabler           

Årseffekter  JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 
Branscheffekter JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 
Nationella effekter - JA - - - - - - - - 
            

N  2698 2698 282 120 96 371 72 149 1488 120 
R2  0.38105 0.391 0.34409 0.67204 0.59438 0.52977 0.74246 0.69300 0.41371 0.75307 
Adj. R2  0.37526 0.384 0.29111 0.60177 0.49956 0.49860 0.66138 0.64503 0.40369 0.71192 
F  65.79948 53.57 6.49505 9.56282 6.26847 16.99719 9.15729 14.44676 41.26615 18.29866 
Sig.   0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

I samtliga modeller är beroendevariabel kostnad för EK. *** = signifikant på 1% nivån, ** = signifikant på 5% nivån, * = signifikant på 10% nivån. Värden utan parantes  

för alla variabler visar b-koefficienten, värden inom parantes visar t-värde.   

 


