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Sammanfattning 

 

Titel: Leder rapportering om hållbarhet till ännu bättre resultat? En global studie om 4 288 bolag 

och kostnad för räntebärande skulder 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Maria Eriksson och Monica Isaksson Eléhn 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2018 – maj 

Syfte: CSR är ett välutforskat ämne med många olika inriktningar. Vårt val föll på att studera dess 

inverkan på kostnaden för räntebärande skulder. Antalet tidigare gjorda studier i samma inriktning 

är inte lika omfattande och de vi hittat har både varierande utfall och design. Vårt syfte har varit att 

undersöka relationen mellan CSR-aktiviteter, CSR-rapportering och skuldkostnad. Vi har även delat 

in CSR-aktiviteter i de fyra dimensionerna miljö, den sociala dimensionen, företagsstyrning och 

kontroversdimensionen för att kunna studera respektive dimensions relation gentemot CSR-

aktiviteter och skuldkostnad. 

Metod: Vår studie har en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv utgångspunkt. 

Vi har ett tidsperspektiv som har en longitudinell design med data från 4 288 företag under en 

åttaårsperiod. Studien har ett års förskjutning framåt för skuldkostnaden. Studien baseras på 

sekundärdata inhämtad från Thomson Reuters Datastream som sedan har analyserats i 

statistikprogrammet IBM SPSS. 

Resultat & slutsats: Våra resultat ger bevis för att det finns ett negativt samband mellan 

dimensionen för kontroverser och skuldkostnad. Företag som på ett bra sätt hanterar och undviker 

kontroverser genererar också en lägre skuldkostnad. Total CSR samt dimensionerna social, miljö 

och företagsstyrning visade alla positiva samband med skuldkostnad, vilket betyder en högre 

skuldkostnad. CSR-rapportering har full medieringseffekt för den sociala dimensionen samt för 

total CSR medan resultaten visade på delvis mediering för miljö, företagsstyrning och 

kontroversdimensionen.   

Examensarbetets bidrag: Studien har bidragit med ny kunskap till förhållandet mellan CSR och 

värdeskapande, med inriktning på kostnaden för räntebärande skulder. Resultaten signalerar ett 

behov av en uppstyrd definition och reglering av CSR-aktiviteter och dess rapportering samt hur 

viktigt det är för ett företag och dess skuldkostnad att inte förknippas med negativa händelser i 

media. 

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom vår studie bygger på sekundärdata tagen från företag som 

redovisar sina CSR-aktiviteter hade vi, om mer tid funnits, velat komplettera vår forskning med 

fältstudier. Detta för att fånga in företag som inte redovisar CSR och möjligen även se till vilken 

grund bankerna gör sina riskbedömningar på. Vårt första förslag till fortsatt forskning blir därför att 

utföra fältstudier, framförallt mot företag som inte redovisar sina CSR-aktiviteter. Ett andra förslag 

till fortsatt forskning är att använda sig av alternativa mått för att mäta CSR-aktiviteter. Vidare 

föreslår vi också att utföra en liknande studie med längre tidsförskjutning än ett år. 

Nyckelord: CSR-rapportering, CSR-aktiviteter, skuldkostnad, ESG, dimensioner, riskbedömning, 

intressentteorin och legitimitetsteorin 
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Abstract 

 

Title: Does disclosure about doing good lead to doing better? A global study on CSR, CSR 

disclosure and cost of debt 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Maria Eriksson och Monica Isaksson Eléhn 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2018 - May 

Aim: CSR is a well-researched subject with many different approaches. Our perspective is to study 

its impact on the cost of debt. The number of previous studies in the same direction as our is not 

extensive, and those we have found have both varying outcomes and designs. Our purpose is to 

investigate the relationship between CSR activities, CSR disclosure and cost of debt. We have also 

divided CSR activities into four dimensions; the environmental dimension, the social dimension, 

the corporate governance dimension and the controversial dimension in order to study the relation 

between each dimension, CSR disclosure and cost of debt. 

Method: Our study has a positivistic research philosophy with a hypothetical-deductive starting 

point. We have a time perspective that has a longitudinal design with data from 4 288 companies 

over an eight-year period. The study has a one-year lag for the cost of debt. The study is based on 

secondary data obtained from Thomson Reuters Data Stream. We have analyzed the data in the 

IBM SPSS statistics program.  

Result & Conclusions: Our results provide evidence that there is a negative correlation between 

the controversial dimension and the cost of debt. Companies that manage and also avoid 

controversies also generates a lower cost of debt. Total CSR and social, environmental and 

corporate governance dimensions all showed a positive correlation with cost of debt, which means 

higher cost of debt. CSR reporting has full mediation effect for the social dimension as well as for 

total CSR activities, while the results showed partial mediation for environment, corporate 

governance and the controversial dimension. 

Contribution of the thesis: The study has contributed new knowledge to the relationship between 

CSR and the creation of value, focusing on the cost of debt. The results indicate the need for a 

defined definition and regulation of CSR activities and its reporting, and the importance of a 

company and its cost of debt to not be associated with destructive media events. 

Suggestions for future research: Since our study is based on secondary data taken from 

companies reporting their CSR activities, we wanted, if we had more time, to supplement our 

research with field studies. This to capture companies that don't report CSR and possibly also to see 

why and how banks make their risk estimations. Our first suggestion to further research will 

therefore be field studies, especially against companies that do not report their CSR activities. A 

second suggestion for further research is to use alternative measures to measure CSR activities. 

Furthermore, we also suggest that future researchers carry out a similar study with longer time 

shifting than one year. 

Key words: CSR reporting, CSR activities, debt cost, ESG, dimensions, risk assessment, 

stakeholder theory and legitimacy theory 
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1. Inledning 

 
 

1.1. Bakgrund 

“Vi påverkar också miljön indirekt via våra investerings- och kreditbeslut. Därför kontrollerar vi 

att de företag vi investerar i tar ansvar för sin miljöpåverkan. Även i kreditgivningen väger vi in 

miljöaspekter, och i vissa branscher kräver vi att företagen har en tydlig strategi för hur de ska 

minimera sitt bidrag till klimatförändringen.” (Nordea Bank AB, 2018). Detta citat är hämtat från 

Nordeas broschyr angående deras inställning till företagens sociala ansvarstagande (CSR) vad gäller 

att investera och låna ut med ansvar.  

 

Hållbarhet är numera ett viktigt ämne och företagens verksamhet granskas ständigt från olika håll. 

Därför kräver företagens olika intressenter mer och mer transparens och det har för många företag 

blivit en självklarhet att vilja ta ansvar för den påverkan de har på miljön och i samhället. När det 

gäller satsningar på hållbarhet har vi dock sett att det finns delade meningar där den ena sidan 

menar att kostnaderna blir för stora, medan den andra sidan menar att det lönar sig. Vi har i 

föreliggande studie valt att fokusera på ifall kostnaderna för företagets skulder, själva 

räntekostnaden, påverkas av att ett företag väljer att satsa på hållbarhet. När vi studerat tidigare 

forskning insåg vi att resultaten pekar åt olika håll vad gäller sambandet mellan CSR och företagets 

skuldkostnad och därför menar vi att detta samband behöver utforskas närmare. Tidigare studier har 

främst fokuserat på utvalda delar av världen, på kostnader för företagets egna kapital samt tiden före 

finanskrisen, vilken fick stor genomslagskraft globalt under åren 2008-2009 (Berk & DeMarzo, 

2014). Vår studie ämnar därför att komplettera tidigare funna samband genom att empiriskt studera 

skuldkostnaden för publika och globala företag under åren efter finanskrisen. Vår avsikt är att se 

ifall ett företags hållbarhetsaktiviteter (CSR) kan påverka dess kostnad för skulder under 

efterföljande år.  

  

Trots att företag delvis själva kan påverka sin räntekostnad, verkar det inte som att diskussionen 

kring skuldkostnad i hållbarhetssammanhang varit särskilt omfattande. Detta kan möjligtvis bero på 

att hållbarhetssatsningar ofta är frivilliga insatser medan räntekostnaden är något obligatoriskt som 

styrs av marknaden där företaget agerar, och dess olika kreditinstitut. Skulle det finnas ett negativt 

samband mellan företagets CSR-aktiviteter och dess skuldkostnad kan det ses som att företagen 

ekonomiskt tjänar på att satsa på hållbarhet eftersom en lägre räntekostnad blir som en belöning för 

insatserna, och då ses de båda faktorerna som substitut till varandra. Ifall det istället skulle finnas ett 
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positivt samband mellan CSR-aktiviteter och företagets skuldkostnad uppträder de 

komplementerande gentemot varandra, och kan tolkas som att satsningar på CSR medför en högre 

skuldkostnad. En högre skuldkostnad kan i sig ge färre hållbarhetssatsningar eftersom ju mer 

företaget betalar i ränta, desto mindre resurser finns att satsa på hållbarhet. Det tredje alternativet är 

att de två fenomenen inte alls är relaterade till varandra, varje aktivitet är oberoende av de andra och 

det existerar inget samband alls. Detta resonemang kan härledas till Davis, Guenther, Krull och 

Williams (2016) diskussion kring sambandet mellan skattebetalningar och CSR. 

 

1.2. Problematisering 
 

Många argumenterar för att CSR är positivt för ett företags lönsamhet, både via den löpande 

verksamheten och via finansieringen. Socialt ansvariga företag har konsumenter som bryr sig om 

motsvarande sociala frågor, vilket leder till bättre försäljning och ekonomisk utveckling (Lev, 

Petrovits & Radhakrishnan, 2010). Socialt medvetna investerare är villiga att betala en premie för 

tryggheten i att investera i socialt ansvariga företag (Anderson & Frankel, 1980; Richardson & 

Welker, 2001). Ännu viktigare kan vara att vissa CSR-projekt har direkta konsekvenser för ett 

positivt kassaflöde, även i en nära framtid. Till exempel kan aktiviteter relaterade till att skydda 

miljön och åtgärder för att förbättra medarbetarnas välfärd minska eventuella rättstvister och 

kostnader för föroreningar, samtidigt kan de också öka de anställdas moral och därmed 

produktionseffektiviteten (Oikonomou, Brooks & Pavelin, 2012). Dessa argument framhäver vikten 

av CSR-rapportering, som ett sätt att minska informationsasymmetrin mellan företaget och dess 

intressenter och därmed minska osäkerheten i samband med faktorer som påverkar företagets värde 

(Rodriguez, Siegel, Hillman & Eden 2006). Vid millenieskiftet var det flera forskare som 

avhandlade ämnet om hållbarhetsrapportering som den nya formen av företagsrapportering 

(Elkington, 1998; Eccles, Herz, Keegan & Phillips, 2001). 

 

Trots ökad uppmärksamhet för ämnet CSR och utökad rapportering går det att ifrågasätta varför 

företag frivilligt ägnar sig åt sådana fenomen i allt större utsträckning, särskilt då forskningen inte 

visar en entydig bild (Margolis, Elfenbein & Walsh, 2009). Drivkrafterna kan skifta från rent 

marknadsföringsstrategiska motiv (McWilliams & Siegel, 2001), till ett sätt att differentiera sig från 

sina konkurrenter (Benabou & Tirole, 2010), till mindre nobla försök att dölja bristfälliga 

handlingar (Cho & Patten, 2007). Samtidigt kan det finnas ett genuint intresse hos företaget att ta 

sitt samhälleliga ansvar för insatser och rapportering, som kan gynna såväl det egna företaget som 

övriga samhället (Porter & Kramer, 2001). Merton (1987) belyser att rapportering förser investerare 
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med upplysningar vilket ökar företagets investeringsbas, förbättrar riskfördelningen och minskar 

kapitalkostnaden. När upplysningsnivån inte är tillräckligt bra och vissa investerare uppfattas få mer 

information än andra, skyddar sig de missgynnade investerarna från risk genom att bli mindre 

villiga att handla (Verrecchia, 2001), vilket leder till högre avkastningsränta för kostnaden av det 

egna kapitalet (Amihud & Mendelson, 1986). Förhållandet mellan frivillig CSR-rapportering och 

kapitalkostnad har främst studerats utifrån ett fokus på den finansiella informationen (Core, 2001; 

Healy & Palepu, 2001; Leuz & Wysocki, 2008). Det finns dock forskning som ser till effekterna av 

hur frivillig CSR-rapportering kan påverka; i ett kortsiktigt perspektiv på kostnaden för kapital 

(Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2011) och i ett långsiktigt perspektiv på framtida kassaflöden (Cahan, 

De Villiers, Jeter, Naiker & Van Staden, 2016). Studier av Cheng, Ioannou och Serfeim (2014) 

visar att företag som satsar på CSR i högre grad också har lättare att få tillgång till ekonomisk 

finansiering, detta är en följd av delvis bättre insyn i företaget och delvis av att företagets 

intressentaktörer engagerar sig mer. 

 

Mycket av forskningen är inriktad på de effekter CSR har på eget kapital och bättre CSR-betyg 

förknippas med mer engagerade investerare och aktieägare (Choi & Wang, 2009) och det bidrar i 

sin tur till att hålla nere kostnader genom att företagsledare motiveras till ett mer långsiktigt 

förvaltande när relationen till intressenterna byggs på förtroende och samarbete (Eccles, Ioannou & 

Serafeim, 2012). Bilden av att forskningen främst koncentrerat sig på eget kapital bekräftas av 

Magnanelli och Izzo (2017) som belyser att det finns få empiriska studier som studerar förhållandet 

mellan CSR och räntebärande skulder. Goss och Roberts (2011) poängterar att av de 52 studier 

som granskats av Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) och de 103 som granskats av Margolis och 

Walsh (2003) är det inte någon av samtliga som undersökt kopplingen mellan företagets CSR och 

dess räntebärande skulder. Tidigare studier som gjorts om räntebärande skulder har funnit ett 

negativt samband mellan ett företags CSR-aktiviteter och medelvärdet på den totala 

kapitalkostnaden som innefattar både eget kapital och räntebärande skulder (Di Giulio, Migliavacca 

& Tencati, 2011). Studierna har intresserat sig för relationen mellan ett företags CSR och dess 

kreditrisk (Oikonomou et al, 2012). Ett samband mellan CSR och en lägre kreditrisk kan ha flera 

förklaringar, såsom färre rättsliga sanktioner till följd av ansvarstagande, en mer stabil ställning 

gentemot samhälleliga institutioner och en högre grad av lojalitet gentemot kunder och anställda 

(Oikonomou et al., 2012). Orlitzky och Benjamin (2001) belyser att företag som till följd av dåligt 

eller bristande socialt ansvarstagande drabbas av dåligt rykte, bojkotter eller rättsliga tvister 

samtidigt riskerar att få en förhöjd kreditrisk. Tidigare forskning pekar mot att det är rimligt att anta 

att kreditgivare fungerar som en neutral part då de endast är intresserade av låntagarens förmåga att 



Maria Eriksson och Monica Isaksson Eléhn 

 

 

4 

 

uppfylla sina låneförpliktelser och det pekar också på att CSR-information är värderelevant (Goss 

och Roberts, 2011).  

 

Eftersom socialt ansvarstagande företag generellt uppfattas som mindre riskabla ur 

investeringssynpunkt (Soppe, 2004; Galema, Plantinga & Scholtens 2008; Attig, El Ghoul, 

Guedhami & Suh 2013) och ett företags kreditvärdighet ofta bedöms av neutral part (Goss & 

Roberts, 2011) genom att använda icke-finansiell information (Galema et al, 2008; Attig et al, 

2013) är det också rimligt att anta att socialt ansvarstagande företag åtnjuter lägre lånekostnader. 

Alternativt, i det fall kostnader och nackdelar av CSR-aktiviteter är större än dess fördelar, kommer 

de socialt ansvarstagande företagen inte att få fördelar i form av bättre kreditkostnader.  

 

Bland många andra potentiella faktorer som kan influera beslut om satsningar på CSR-aktiviteter 

och frivillig CSR-rapportering ligger fokus i denna studie således på kapitalkostnaden för de 

räntebärande skulderna. Dessa spelar betydande roll både för ett företags finansiering och som 

underlag för beslutsfattande.  Flertalet studier visar att de finansiella kostnaderna påverkas av ett 

företags CSR (Sharfman & Fernando, 2008; Girerd-Potin, Jimenez-Garces & Louvet, 2011; Goss & 

Roberts, 2011). Det finns också en föreställning bland företagsledare att frivilligt delgiven 

information kan reducera företagets kostnad för kapital (Graham, Harvey & Rajgopal 2005). Därtill 

har det länge varit av intresse för akademiker att studera relationen mellan rapportering och 

kapitalkostnad (Diamond & Verrecchia, 1991; Botosan, 1997; Leuz & Verrecchia, 2000; Botosan & 

Plumlee, 2002). 

 

Denna studie är relaterad till, men skiljer sig också från, arbetet gjort av Dhaliwal et al (2011) och 

Richardson och Welker (2001). I båda dessa artiklar undersöks förhållandet mellan kostnaden för 

eget kapital utifrån såväl sociala som finansiella upplysningar. Utgångspunkten i denna studie är 

delvis att fokusera på den lånebaserade sidan av finansieringsdelen och samtidigt att använda data 

från hela världen medan Dhaliwal et al (2011) och Richardson och Welker (2001) har inriktat sig på 

amerikanska respektive kanadensiska företag. USA och Kanada har olika förutsättningar sett till 

antal institutioner som är relaterade till utlämnande av information, vilka reglerar former och 

omfattning av rapporteringen (Richardson & Welker, 2001) likaså gäller för övriga delar av 

världen. CSR-mätningarna som används av Richardson och Welker (2001) baseras på frivillig 

information i årsredovisningar, medan studien av Dhaliwal et al (2011) fokuserar på frivilliga och 

därtill fristående CSR-rapporter. Dessa två former av upplysningar skiljer sig mycket åt, både i djup 

och bredd, och denna studie kommer därför att inkludera båda sorter av frivilliga rapporter. En hel 
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del forskning tyder på att CSR-rapportering är värderelevant på samma sätt som finansiell 

information, samtidigt som det efterfrågas fler empiriska studier för att befästa sambandet (Margolis 

& Walsh, 2001; Orlitzky et al, 2003; Al-Tuwaijri, Christensen & Hughes 2004; Cahan et al, 2016). 

 

Relationen mellan CSR och kostnader för räntebärande skulder är följaktligen ett område som 

fortfarande saknar forskning i större omfattning. Det är ett relevant ämne att utforska då 

räntebärande skulder är den huvudsakliga formen av extern finansiering (Magnanelli & Izzo, 2017). 

Om en sådan relation kan förklaras ger det ett starkt incitament för företag att åta sig CSR-

aktiviteter och skulle ge ytterligare en förklaringsdimension i debatten mellan för- och nackdelarna 

med CSR-aktiviteter. Studien bidrar till CSR-litteraturen genom att undersöka sambandet mellan 

CSR-aktiviteter och skuldkostnader för lånat kapital samt genom att undersöka om förmågan att 

rapportera CSR-aktiviteter är en nödvändig förutsättning för att eventuella effekter av CSR-

aktiviteter på skuldkostnaden ska uppstå.  

 

Studien förväntas bidra till redovisningsforskningen på tre olika punkter: 

1. Studien undersöker ifall CSR-aktiviteter och kostnad för räntebärande skulder kan ses som 

komplement eller substitut till varandra, alternativt att de är helt oberoende aktiviteter. 

Analys av tidigare litteratur inom ämnet har funnit ett fåtal studier som undersökt sambandet 

mellan skuldkostnader och CSR, där det framkommer att det fortfarande finns stora luckor i 

både teoretisk diskussion och empirisk bevisning och en efterfrågan av vidare forskning. 

2. Studien är unik på det sättet att den även ser till sambandet mellan de olika dimensionerna 

av CSR och skuldkostnaden. Dimensionerna kan, enligt tidigare studier inom andra 

områden, ha skilda inverkningar och konsekvenser för lönsamheten (Sassen, Hinze & 

Hardeck, 2016; Tan, Habibullah, Tan & Choon, 2017), och därför är det sannolikt att 

sambandet mellan CSR och skuldkostnad skiljer sig åt när de olika dimensionerna 

undersöks separat. 

3. Slutligen bidrar vi till litteraturen om CSR-aktiviteter och skuldkostnader genom att 

undersöka om en eventuell effekt av CSR-aktiviteter på skuldkostnad medieras1 av 

förmågan att rapportera CSR-aktiviteter 

1.3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att förklara huruvida ett företags CSR-aktiviteter, påverkar 

företagets kostnader för räntebärande skulder.  

                                                 
1  ’Mediera’ syftar på det statistiska begreppet ’mediate’ eller ’mediation’.  Läs mer under avsnitt 2.4. 
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2. Teoretisk referensram 

 

Kapitlets huvudsakliga innehåll fokuseras kring de tre huvudbegreppen CSR-aktiviteter, 

skuldkostnad och CSR-rapportering. Föreliggande studie inleds med en introduktion till begreppet 

CSR. Efterföljande avsnitt behandlar kapitalkostnad, där vår inriktning är kostnaden för 

räntebärande skulder. Det tredje avsnittet innehåller CSR-rapporteringen och om vikten av dess 

kommunikation. I bakgrunden men som ett övergripande tema genom hela det teoretiska avsnittet 

förs argumentationer kring både positiva och negativa samband mellan CSR och företagets kostnad 

för räntebärande skulder utifrån tidigare forskning.

 

 

2.1. CSR  

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är idag välanvänt och påträffas inom flera olika 

områden, inom företagsekonomi påträffas det både i akademiska sammanhang och i 

företagsvärlden. Samtidigt råder det en övergripande begreppsförvirring och det finns ingen 

enhetlig definition för vad som betecknar CSR. Problemet är inte att det saknas en definition, 

snarare att det finns ett överflöd av dem då många försök gjorts att skapa en bättre förståelse för 

begreppet (Dahlsrud, 2008). Som förklaring kan delvis nämnas förvanskning vid översättning av det 

engelska uttrycket. Det engelska ordet social har en dubbel betydelse av både social och 

samhällelig, som riskerar att förbises. Vid en översättning kan en del av den ursprungliga 

innebörden i begreppet gå förlorad och det har dragits felaktiga slutsatser om att CSR endast 

handlar om det sociala ansvaret och inte det miljömässiga. För att åtgärda denna förvirring väljer en 

del företag termen Corporate Responsibility istället, CR. Forskare bör tydliggöra vilken definition 

av begreppet de utgår ifrån (Granqvist, 2012). 

 

Inom akademisk litteratur är Carroll (1979; 1999) tongivande vad gäller definitionerna och daterar 

en första formell sådan till 1950-talet, även om diskussioner kring begreppet börjat ännu tidigare. 

Friedman (1970) hävdade att företags sociala ansvar ligger i att maximera sina vinster och 

aktieägarnas avkastning och uppfyller på det sätt sitt ansvar gentemot samhället mest effektivt. 

Majoriteten definitioner av CSR har dock med fler dimensioner gällande ansvaret. Sådana kan 

inkludera ett ansvar som går bortom företagens verksamhet och riktas mot dess intressenter på 

ekonomisk, miljömässig och samhällelig nivå och som utförs på en frivillig basis, utöver vad som är 

lagstadgat (Carroll, 1999; McWilliams & Siegel, 2001; Dahlsrud, 2008). Europakommissionen 
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(2001) inkluderar alla ovan nämnda dimensioner i sin tidigare CSR-definition som ”ett begrepp som 

innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna”. Denna definition är den som studien anser 

vara en av dem som fångar upp flest aspekter av begreppet CSR. 

    2.1.1. Hållbar utveckling och olika dimensioner 

Ett allmänt fokus kring hållbar utveckling på 1970-talet gjorde att Förenta Nationerna utvecklade 

ämnet till att inkludera tre dimensioner; en ekonomisk, en social och en miljömässig. 1987 

lanserades begreppet för första gången i och med en rapport från Världskommissionen för miljö och 

utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen. I denna rapport gjordes gällande att utveckling 

måste ske på miljöns villkor och definitionen för hållbar utveckling blev ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (FN, 1987). 

 

Uppdelningen i dessa tre komponenter har fått genomslagskraft och under de senaste årtiondena har 

samhällets ökade medvetenhet om företags påverkan på miljö och samhälleliga aspekter skapat ett 

större tryck på företagssektorn till ett ökat ansvar utöver ekonomiskt, rättsligt och etiskt och således 

även en ökad transparens (Carroll, 1979; Raar, 2002). Inom redovisningsområdet skapades ett 

behov av en redogörelse för hur rapporteringen skulle ske, varpå Elkington (1998) skapade sitt 

ramverk under namnet Triple Bottom Line (TBL) för detta ändamål. Som ett viktigt verktyg i 

företagens arbete för att göra hållbarhetsmål uppnåeliga och mätbara innefattar modellen, utöver de 

traditionella och finansiella måtten på vinst, även en miljömässig och en samhällelig dimension.   

 

Flera forskare (Hillman & Keim, 2001; Mahoney & Roberts, 2007) framhåller att det behövs en 

uppdelning av CSR-aktiviteter i olika dimensioner för att få en bredare förståelse för hur CSR och 

dess olika dimensioner kan påverka företagets finansiella prestation på olika sätt (Sassen et al, 2016; 

Tan et al, 2017). Det är också en relativt utbredd uppfattning att företag har syften som är både 

ekonomiska och sociala och för att företaget ska vara hållbart behövs fokus på både ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aktiviteter i verksamheten (Walsh, Weber & Margolis, 2003; Perrini & 

Tencati, 2006). Även intressenter ökar sina krav på företag att agera hållbart (McWilliams & Siegel, 

2001). Några av dem som forskat på CSR:s olika dimensioner - miljö, social och företagsstyrning - 

är Hassel, Nilsson och Nyquist (2005), Peloza (2009) och Klapper och Love (2004). 

Forskningsuppdelningen i de olika dimensionerna är dock inte helt oproblematisk att genomföra rent 

konkret, något som Valiente, Ayerbe och Figueras (2012) belyser.  
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2.1.2. CSR, intressentteorin och legitimitetsteorin 

Intressentteorin är numera det dominerande paradigmet inom CSR enligt McWilliams och Siegel 

(2001). Freeman (1984) lade grunden för teorin och vidgade synen på företagens intressenter från 

enbart gruppen av aktieägare till en mängd olika intressenter som på något sätt alla har ett 

egenintresse i företaget, däribland kreditgivare, kunder, leverantörer, anställd personal och övriga 

samhället. För att utgöra en intressent ska det röra sig om personer eller grupper som har ett legitimt 

intresse i företaget (vare sig det återspeglas av ett intresse från företaget eller inte) och det ska vara 

ett direkt egenintresse, alltså inte personer eller grupper som influerar andra grupper (Donaldson & 

Preston, 1995). Exempelvis är banker och kreditinstituts intresse gentemot företagen att få (och 

behålla) dem som kunder, och därmed få en intäkt genom räntekostnader. Den motsatta riktningen; 

företagens intresse i banker och kreditinstitut handlar om att få tillgång till kapital, helst till en så 

låg kostnad som möjligt. 

 

En intressentgrupp kan influeras både positivt och negativt av ett företags olika handlingar (Marom, 

2006). Företagen har dessutom ofta många olika intressenter som alla har olika krav (McWilliams 

& Siegel, 2001) där primära intressenter identifieras som sådana vilka företaget inte kan existera 

utan (Hillman & Keim, 2014). Perrini och Tencati (2006) framhåller att CSR är en nyckel till att 

lyckas med företagets styrning och strategi i syfte att ta hänsyn företagets olika parter. Donaldson 

och Preston (1995) understryker att intressentteorin ses som den grundläggande modellen över 

företaget, dess organisation och kontaktnät. Detta bekräftas av Shankman (1999) som poängterar att 

intressentteorin tydliggör vem och vilka företagen har det yttersta ansvaret gentemot. 

Intressentteorin används ofta för att förklara företagens engagemang i hållbarhetsfrågor (Arayssi, 

Dah & Jizi, 2016; Galbreath, 2010; Velte, 2016).  

 

Att legitimitetsteorin och intressentteorin är nära relaterade framhåller Ljungdahl (1999). De två 

teorierna kan betraktas som kompletterande utifrån ett företagsperspektiv, där redovisningen 

betonas som ett verktyg för att kunna tillgodose krav från olika intressenter. Redovisningen leder 

således till legitimitet för de aktiviteter företaget gör. Legitimitet kan ses som en nödvändig resurs 

för företaget då det ger en bild av att företaget besitter de normer och värderingar omgivningen 

anser vara de rätta (Ljungdahl, 1999). CSR anses både fungera som ett strategiskt verktyg för 

legitimitet och ha en positiv effekt genom de fördelar det ger genom ökad legitimitet (Hart & 

Christensen, 2002) eller social legitimitet (Hawn, Chatterji & Mitchell, 2011). Elliott, Jackson, 



Maria Eriksson och Monica Isaksson Eléhn 

 

 

9 

 

Peecher och White (2014) framhåller CSR-rapporteringen som en viktig brygga för att indirekt 

påverka företagets värde utifrån olika investerares uppfattning om företagsvärdet. Det finns andra 

sätt på vilka CSR-rapporteringen kan tjäna som legitimitetsgivare, exempelvis genom att upphäva 

negativa effekter från när branschen drabbas av dålig publicitet (Blacconiere & Patten, 1994; 

Matsumura, Prakash & Vera-Muñoz, 2014). Detta framhåller Ljungdahl (1999) som viktigt att 

notera olika intressentgruppers angelägenheter leder fram till att företaget oftare har lättare att 

fastställa vad som inte är legitimt, framför vad som ger legitimitet när hänsyn tas till samtliga skilda 

intressen. Detta har i sin tur gett att företag ofta redovisar miljö- och samhällsrelaterad information i 

förebyggande syfte, för att förekomma eventuella hot mot legitimiteten, och det görs ofta med 

hänsyn till den grad som anses vara korrekt utifrån de rutiner och procedurer som används inom det 

organisationsfält där företaget är verksamt (Ljungdahl, 1999). García-Blandon och Argilés-Bosch 

(2016) och Koh, Qian och Wang (2014) tillägger att risken för bolagsledningen att bli stämd skiljer 

sig åt mellan kontinenterna, där det exempelvis finns en markant högre risk i USA jämfört med 

Europa, varför det kan vara mer eller mindre avgörande att tillgodose intressenternas behov och 

upprätthålla legitimitet beroende på vart företaget är verksamt. 

 

    2.1.3. CSR och värderelevans 

Frågan om huruvida engagemang och legitimitet i hållbarhetsfrågor leder till värdeskapande för 

företagen är omdiskuterad och aktuell då det fortfarande finns obesvarade frågor både om och hur 

det kan leda till värdeskapande (Margolis et al, 2009, Elfenbein & Walsh, 2009; Cheng et al, 2014). 

Under de senaste decennierna har flertalet forskare studerat relationen mellan företagets CSR-

aktiviteter och det finansiella resultatet i syfte att ta reda på ifall satsningar inom CSR ger en högre 

ekonomisk vinst (Margolis et al, 2009, Marom, 2006). Aras, Aybars och Kutlu (2010) betonar i 

deras studie att det sociala ansvarstagandet tillsammans med en finansiellt bra utveckling är 

fundamentala för företagets vidare fortlevnad. Hassel et al, (2005) kom i sin studie fram till att 

aktiviteter som är mer än enbart finansiella istället kan vara värdeskapande, och därmed ge ett högre 

resultat på lång sikt. 

 

Inom den neoklassiska teorin återfinns argument som pekar på att det föreligger ett negativt 

samband med finansiell prestation (Waddock & Graves, 1997; Preston & O’Bannon, 1997; 

Brammer, Brooks & Pavelin, 2006; Mahoney & Roberts, 2007). Enligt den neoklassiska synen så är 

företagens huvudsakliga syfte att generera vinst till sina aktieägare (Friedman, 1970) eftersom 

vinsten i sin tur skapar förutsättningar för annat som till exempel sysselsättning, löner, skatt, inköp 

och investeringar (Porter & Kramer, 2011). Andra studier har konstaterat att det inte föreligger 
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någon relation med finansiell prestation då det finns en så pass stor mängd variabler mellan sociala 

och finansiella prestationer att ett samband ej går att fastställa (Ullmann, 1985). Alternativt saknas 

ett samband till följd av att utbud och efterfrågan kommer innebära att företagens satsningar på 

CSR genererar både ökade intäkter och högre kostnader parallellt (McWilliams & Siegel, 2001).  

 

Mycket forskning har under årens lopp visat att socialt ansvarsfulla företag i de allra flesta fall ser 

bättre finansiella resultat (Margolis & Walsh 2001; Orlitzky et al. 2003; Al-Tuwaijri et al, 2004) 

samtidigt som ansvarstagandet hjälper företag att få andra konkurrensfördelar (Kanter, 2011; 

Friede, Busch & Bassen, 2015). Dessa kan inkludera en ökad kundlojalitet, minskad omsättning på 

personal, höjd arbetsmoral och förbättrat rykte (McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988; Hillman 

& Keim, 2001; Marom, 2006). Möjligen är det ett dubbelriktat samband då studier visat att företag 

med överskott under nuvarande period företar sig fler CSR-initiativ under kommande perioder 

(Hong, Kubik & Scheinkman, 2012). CSR kan generera värde på åtskilliga sätt; genom att tilltala 

medvetna konsumenter som baserar sina inköp på etiska övertygelser och främjar ökad försäljning 

(Lev et al, 2010) eller genom att tilldra sig investerare som ser ett mervärde i företagets sociala 

ansvarstagande och är villiga att betala extra för det (Anderson & Frankel 1980; Richardson & 

Welker, 2001). Ovanstående är exempel på direkta effekter, samtidigt som CSR även kan ge 

upphov till ökat värde indirekt; genom att minska informationsasymmetrin mellan företagets 

anställda och dess investerare (Rodriguez et al, 2006; Healy & Palepu, 2001), genom att öka 

investerares medvetenhet om företaget (Merton, 1987) och förenkla för företaget att hitta 

investerare (Marom, 2006). Alternativt genom att bygga upp ett överskott av goodwill som gör 

intressenter mindre mottagliga för ofördelaktig information om ett företag vilket vanligtvis 

uppfattas som socialt ansvarstagande (Bhattacharya & Sen, 2003). 

 

Andra sätt CSR kan påverka det finansiella resultatet på är genom att minska kostnaden för eget 

kapital (Dhaliwal et al, 2011), attrahera eller motivera anställda (Bhattacharya, Sen & Korschun, 

2008; Balakrishnan, Sprinkle & Williamson, 2011) eller genom att minimera risken för statlig 

reglering (Paine, 2000). Magnanelli och Izzo (2017) har iakttagit dessa samband och konstaterar att 

motivationsfaktorer för organisationer att ta mer ansvar relaterar till legitimitet, rykte och 

varumärke, bättre förbindelser med olika intressenter, anställdas hälsa och säkerhet samt socialt 

kapital. De Villiers, Naiker och Van Staden (2011) poängterar att CSR-initiativ och eventuella 

fördelar med sådana initiativ tenderar att vara långsiktiga. En anledning till det är de fördelar CSR 

bidrar till kräver tid att bygga upp och kontinuerligt förvalta för att inte förlora dem, såsom 
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förtroende och efterfrågan från konsumenter (Sen & Bhattacarya, 2001; Walumbwa, Avolio, 

Gardner, Wernsing & Peterson, 2008). 

 

2.2. Kapitalkostnad 

Anis och Utama (2016) finner i sin studie att företags CSR-aktiviteter minskar dess kostnad för 

kapital och ökar företagets värde när CSR delas in utifrån vad som är lagstadgat och vad som är 

icke lagstadgat (normativt). Där återfinns ett starkare negativt samband på kapitalkostnad gällande 

normativ CSR, alltså gällande aktiviteter som inte är lagstadgade och möjligen utöver vad som 

förväntas. Bénabou och Tirole (2010) och Eccles et al (2012), argumenterar för att det finns ett 

samband mellan ett bra arbete kring CSR och intressenters engagemang, vilket kan minska risken 

för ett kortsiktigt handlingssätt. Detta kan i sin tur leda till minskade utgifter för olika typer av 

kontrakt och avtal enligt Jones (1995). Även Frankel, McNichol och Wilson (1995) har forskat på 

detta område och hittat att den frivilliga CSR-rapporteringen har en tendens att öka när ett företag 

har planer på att utvidga finansieringen till en lägre kostnad och tolkar då detta som ett incitament 

för företag att vid höga kapitalkostnader utvidga sin CSR-rapportering. Perrini, Russo, Tencati och 

Vurro (2011) menar att ifall det existerar en länk mellan CSR och företagets resultat så kan detta 

bero på olika typer av fördelar, både intäktsrelaterade resultat och resultat som kommer utav 

minskade kostnader.  

 

Forskningen inom området har hittills mest varit inriktad på de mer traditionella 

resultatmätningarna, och även mer allmänna definitioner av prestanda. Nyligen genomförda studier 

har tittat på sambandet mellan CSR och kostnaden för räntebärande skulder (Magnanelli & Izzo, 

2017), men själva sambandet mellan CSR och tillgången till kapital och därmed dess 

finansieringskostnad är fortfarande relativt outforskat och är därmed ett aktuellt ämne idag. 

 

2.2.1. Kapitaltillgång 

Tillgång till kapital är en förutsättning för ett företags fortlevnad och skapar fördelar även för olika 

intressenter. Lättnader i företagens kapitalbegränsningar påverkar positivt genom att det ger 

företaget möjlighet att genomföra olika investeringar som annars inte skulle ske (Lamont, Polk & 

Saaá-Requejo, 2001) och det har även en positiv inverkan på aktiemarknaden. Att kapitalmarknaden 

är mer positiv till att avsätta kapital till företag med bra CSR-prestanda har studerats av Benlemlih 

(2015), som menar att en grundläggande roll för den finansiella marknaden är att fördela knappa 

finansiella resurser till de mest effektiva och produktiva användningsområdena. 
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Numera finns det relativt mycket litteratur kring CSR-redovisningens alltmer viktiga roll för 

kapitalmarknaden när det gäller att utvärdera det långsiktiga värdeskapandet för företag med olika 

CSR-aktiviteter (t.ex. Lee och Faff, 2009; El Ghoul, Guedhami, Goss & Roberts, 2011, Kwok & 

Mishra, 2011). Att ett företag kan få fördelar i form av enklare tillgång till kapital om man uppvisar 

en begriplig CSR-redovisning gjord på ett riktigt sätt, är något Cheng et al (2014) kom fram till i 

sina studier. De menar att detta till viss del kommer sig av ett ökat intresse från företagets 

intressenter samt den förhöjda transparensen. Även Ibrahim och Hanefah (2016) är inne på samma 

spår, de menar att företag som är i en finansiell beroendeställning gentemot kapitalmarknaden insett 

att man måste tillmötesgå fler intressenter än enbart aktieägarna. Ju fler och bättre CSR-aktiviteter 

ett företag har, desto mer ökar intressenternas engagemang (Choi & Wang, 2009). Här instämmer 

Hong och Kacperczyk (2009) som finner att företag med en lägre CSR-nivå får mer uppmärksamhet 

från analytiker och potentiella investerare.  Detta motsäger tidigare studier som säger att CSR kan 

orsaka onödiga kostnader och hindrar tillgången till kapital (Navarro, 1988; Galaskiewicz, 1997).  

 

2.2.2. Räntebärande skulder 

Skuldfinansieringen har en betydande roll när det gäller företagens tillväxt. Att ha tillgång till 

kapital till en låg kostnad är en förutsättning för företagets ekonomiska framgång (Ye & Zhang, 

2011). Sharfman och Fernando (2008) menar att skuldmarknaden uppfattar risker annorlunda än 

vad aktiemarknaden gör. I den nuvarande litteraturen kring faktorer som styr kostnaden för skulder 

visas ofta på en positiv relation mellan företagets riskprofil och skuldkostnaden enligt Magnanelli 

och Izzo (2017), som även menar att CSR presenteras som en riskreducerande faktor och just detta 

ses som en stor fördel med CSR.  

 

Horváthová (2010) och Orlitzky et al (2003) menar att det finns ett oklart förhållande med 

motstridiga resultat vid granskning av tidigare gjorda studier som behandlar relationen mellan CSR 

och kostnaden för skulder. Nandy och Lodh (2012) har dragit slutsatsen, baserat på en amerikansk 

studie, att banker granskar företagens miljömedvetenhet innan de tar beslut om utlåning. Dessa 

resultat motsäger en liknande studie, gjord i Indonesien, som tvärtemot fann att frivilliga CSR-

avslöjanden inte hade någon signifikant effekt på skuldkostnaden (Abdillah, 2014). Benlemlih 

(2015) visar i sin studie att om företagen investerar i socialt ansvarsfulla kontexter så underlättar det 

deras tillgång till kreditmarknaden. Även Girerd-Potin et al (2011) argumenterar för ett samband 

mellan minskad skuldsättning och ökat socialt ansvarstagande. Eccles et al (2012) menar att ett 

engagemang från intressenterna som är byggt på ömsesidigt förtroende och samarbete kan minska 
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företagets kostnader genom att det kan driva cheferna till att arbeta långsiktigt istället för att ha en 

kortsiktig inriktning.  

 

Företag inom mindre etiska branscher har i Hong och Kacperczyks (2009) studie visat sig ha en 

högre inteckningsgrad jämfört med företag inom mer etiska branscher, detta till följd av att aktierna 

ofta är lägre värdesatta. Benlemlih (2015) har studerat effekten ett företags olika CSR-områden kan 

ha på skulders löptid. Dessa resultat visade samhällsdimensionen (mångfald) som den viktigaste för 

att förklara löptiden. Benlemlih (2015) finner också stöd i sina studier för att investeringar som 

finansierats med långfristiga skulder minskar i takt med företagets nivå på CSR, medan 

investeringar som finansierats med kortfristiga skulder och eget kapital ökar i takt med CSR-nivån. 

 

2.2.3. Kapitalstruktur 

Mycket forskning kring CSR och dess rapportering har tidigare inte varit särskilt inriktad på 

effekten CSR eventuellt har på skuldkostnaden, utan har mest fokuserat på aktieägarna och 

effekterna på eget kapital (Dhaliwal et al, 2011; El Ghoul et al, 2011; Harjoto & Jo, 2014). CSR kan 

påverka kapitalstrukturen i ett företag (Hong & Kacperczyk, 2009; Girerd-Potin et al, 2011) och 

Benlemlih (2015) visar att ett högt CSR-resultat kraftigt ökar andelen eget kapital i förhållande till 

de totala tillgångarna. Det finns också resultat som befäster teorin om att kapitalkostnaden är ett 

incitament för att företa sig CSR-rapportering, detta då fallande aktiekurser (vilket tyder på en ökad 

kostnad för eget kapital) gör att företagen presenterar ytterligare CSR-information i sina 

rapporteringar (Sletten, 2008).  

 

2.3. CSR-rapportering 

För att företag ska kunna dra fördel av sina CSR-aktiviteter är rapporteringen kring insatserna 

relevant (Merton, 1987; Healy & Palepu, 2001; Verrecchia, 2001; Elliott et al, 2014). Ett strategiskt 

arbete med CSR som också kommuniceras på ett tydligt, välstrukturerat och transparent sätt kan 

skapa konkurrensfördelar och göra att ett företag ses som mer lockande av både intressenter och 

potentiella medarbetare (Russo & Tencati, 2009). För att uppfattas som rättfärdigad, legitim, av 

omvärlden och inte bara i sin verksamhet ligger tyngdpunkten i hur företagen kommunicerar sina 

CSR-aktiviteter (Arvidsson, 2010). Mycket av den CSR-rapportering som sker är på frivillig basis, 

samtidigt som det kontinuerligt lagstiftas för att göra rapporteringen obligatorisk runt om i världen. 

Forskningen kring sådan lagstiftning tenderar att visa att obligatorisk rapportering ger positiva 

effekter för miljö och samhälle, dock på bekostnad av aktieägarna (Chen, Hung & Wang, 2017). 
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Ur investeringssynpunkt är CSR viktigt på flera sätt och om det framtida resultatet kan komma att 

påverkas av CSR är information kring detta ett viktigt värderingsunderlag (Lev et al, 2010). 

Tidigare studier har påvisat samband mellan CSR-rapportering och CSR-prestationer (Cahan et al, 

2016). De Villiers et al (2011) understryker att deras studie - som visar att företagsledare tar hänsyn 

till företagets miljömässiga prestationer vid beslut om att ge ut frivilliga rapporter - indikerar att 

investerare, kreditgivare och andra intressenter bör se till både årsredovisningar och frivilliga 

rapporter för att få en bättre helhetsbild av företagen. I vissa fall uppges analytiker och andra 

riskbedömare föredra frivilliga CSR-rapporter som informationskälla kring företagens sociala 

ansvarstagande (Radley Yeldar, 2012; De Villiers & Marques, 2016). 

 

Som så ofta finns det två sidor av myntet och en del av forskningen kring CSR-rapportering är 

inriktad på svårigheten i att bedöma innehållet i icke-finansiell rapportering (Wong & Millington, 

2014), på behovet av olika kontrollerande och försäkrande tjänster och praxis för att öka 

trovärdigheten i rapporteringen (Simnett, Vanstraelen & Fong Chua, 2009; Fuhrmann, Ott, Look & 

Guenther, 2017) och likaså behovet av lagreglerad CSR-rapportering (Harjoto & Jo, 2014). Det 

finns en risk att företag väljer att lyfta fram sina goda förehavanden i syfte att dölja sådana som är 

mindre goda (Cho & Patten, 2007; Mahoney, Thorne, Cecil & LaGore, 2013). På så sätt används 

CSR-rapporteringen i signalerande syfte för att framhäva att företaget är en god samhällsaktör 

(Mahoney et al, 2013) eller för att skicka signaler om att företaget har det gott ställt och har 

utrymme för att lägga resurser på CSR-aktiviteter (Lys, Naughton & Wang, 2015).  

2.3.1. Frivillig CSR-rapportering 

Av alla tillgångar som ligger i aktivt förvaltade fonder i USA är 18 procent av dem placerade i 

fonder som vid investeringsbeslut tar hänsyn till socialt ansvar, vilket signalerar att det finns ett 

stort behov av frivilligt avslöjad information kring CSR (Bialkowski & Starks, 2016). 

Efterfrågan på kompletterande rapportering har uppmärksammats runt om i världen då 92 procent 

av de 250 största globala företagen frivilligt delar med sig av någon typ av CSR-upplysningar 

(KPMG, 2015). En väsentlig fördel med frivillig rapportering är att tidigare forskning indikerar att 

den sannolikt minskar informationsasymmetrin mellan investerare och företagsledare och på så sätt 

stimulerar tillgången av önskat kapital (Verrechia, 2001; Healy & Palepu, 2001). I samband med att 

rapporteringen kan minska informationsasymmetrin minskar också osäkerheten med hänsyn till 

faktorer som påverkar företagets värde (Rodriguez et al, 2006). 
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En av de viktigaste förutsättningarna för att den frivilliga informationen ska vara gynnsam i syfte att 

minska informationsasymmetrin, och för andra fördelar, krävs att den uppfattas som trovärdig 

(Carey, Simnett & Tanewski, 2000; Healy & Palepu, 2001). Något som är ett av företagsledarnas 

uppdrag, att presentera informationen på ett trovärdigt sätt för att vinna investerarnas tilltro (Carey 

et al, 2000). För att CSR-aktiviteter ska uppfattas som autentiska bör de vara i linje med både 

bolagets och andra intressenters uppfattning om vad som anses vara viktigt (Michelon, Buesso & 

Kumar, 2013). Att satsningar på CSR sker som del i en långsiktig strategi, med fortlöpande 

satsningar, är viktigt för att höja dess autenticitet (Tang, Hull & Rothenberg, 2012; Alhouti, 

Johnson & Holloway, 2016). Om ett företag misslyckas med att påvisa en kontinuitet och 

konsekvens mellan ord och handling kan detta leda till bristande förtroende hos intressenterna, på 

grund av ökade krav på hållbarhet från allmänheten (Walumbwa et al, 2008). Denna efterfrågan på 

autenticitet kommer som en konsekvens av globaliseringens krav på ökad standardisering (Mazutis 

& Slawinski, 2015).  

 

Att CSR-rapportering definieras som frivillig kan vara på basis av att den presenteras som ett 

fristående dokument, separat från årsredovisningen (Dhaliwal et al, 2011) eller som extra 

information inom årsredovisningar och andra finansiella rapporter, alternativt som båda delar (De 

Villiers och Van Staden, 2011). Gemensamt för dessa perspektiv är att det handlar om rapportering 

utöver vad som är lagstadgat, medan andra forskare poängterar vikten av att också se till förväntad 

och icke-förväntad andel av den frivilligt delgivna informationen (Dhaliwal et al, 2011) och 

därutöver även ta hänsyn till hur informativ rapporteringen är utifrån hur starka samhälleliga 

instanser olika länder har (Ioannou & Serafeim, 2012; Cahan et al, 2016). Cahan et al (2016) 

konstaterar att de högsta nivåerna på CSR-upplysningar finns i länder vars samhälleliga instanser är 

stabila och dessa länder uppmuntrar företagen i högre grad att lämna CSR-upplysningar, samtidigt 

som oväntade CSR-upplysningar genererar större värdehöjning i länder med svagare samhälleliga 

institutioner än i de med stabila instanser.  

  

2.3.2. CSR och finansiella mått 

Det finns idag en kunskap och medvetenhet hos företag om att finansiell information inte ensamt 

kan värdera ett företag (Simnett et al, 2009). Detta tillsammans med ett ökat intresse för det 

miljömässiga kring företagets styrning har gjort att många företag numera frivilligt väljer att 

redovisa sina CSR-aktiviteter (Deegan & Unerman, 2011).  
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Finansiella prestationer kan mätas på olika sätt och oftast delas in de i två olika kategorier, antingen 

marknadsmässiga eller redovisningsmässiga, där de redovisningsmässiga är vanligast (Waddock & 

Graves, 1997; Griffin & Mahon, 1997; Barnett & Salomon, 2012). Det kan uppstå problem vid 

jämförelser med tidigare gjord forskning just på grund av användning av olika mått (Charlo, Moya 

& Muñoz, 2015). Marknadsmässiga mått baseras på extern bedömning från företagets intressenter 

(Cochran & Wood, 1984). De vanligaste marknadsbaserade måtten är aktiepris (Peloza, 2009) och 

företagets marknadsvärde (Hillman & Keim, 2001). Redovisningsmässiga mått grundar sig på 

intern bedömning genom den redovisning företaget upprättar och fokuserar på tillgångarnas 

avkastning (Peloza, 2009). De mest centrala redovisningsmässiga måtten som används för att mäta 

effekter av CSR är ROE, ROA, totala tillgångar, tillgångars ålder och ROE mätt över en 

femårsperiod (Griffin & Mahon, 1997).  

 

Tidigare forskning visar enligt Charlo et al (2015) att vid en ansats att påvisa socialt ansvar är 

redovisningsmässiga mått att föredra före de marknadsmässiga måtten. Å andra sidan är 

redovisningsbaserade mått beroende av rådande redovisningpraxis, mer kortsiktiga och mer utsatta 

för manipulation än de mer objektiva marknadsmässiga måtten (McGuire et al, 1988; Griffin & 

Mahon, 1997; Hillman & Keim, 2001). De marknadsbaserade måtten har en längre tidsaspekt och 

kan bedöma företagens framtida avkastning och bör användas som ett komplement till de 

redovisningsmässiga måtten (McGuire et al, 1988; Margolis & Walsh, 2003). Detta stämmer med 

Maroms (2006) åsikter, som menar att det krävs en längre tidsperiod för att kunna studera 

aktieägarnas eventuella reaktioner på CSR-redovisning eftersom arbete med CSR sprids över tid. 

Marknadsmässiga mått har således fördelen av visa intressenters förtroende i företaget (Martínez-

Ferrero & Frías-Aceituno, 2015) och fokuserar på framtida prestationer (McGuire et al, 1988). 

Samtidigt ska de marknadsbaserade måtten användas med visst förbehåll för att fler aspekter än de 

rent finansiella vägs in i marknadsbaserade bedömningar (Cochran & Wood, 1984). 

 

2.4. Sammanfattning och hypotesuppställning 
 

Frankel et al (1995) konstaterar att företag ökar nivån av frivilliga CSR-avslöjanden för att de 

lättare ska kunna få tillgång till kapital i framtiden till en lägre kostnad. Därför har företag med 

relativt höga kapitalkostnader ett större incitament till att förbättra sina avslöjanden än de som redan 

har låga kapitalkostnader. Litteraturen bidrar med fördelar i relationen mellan CSR och företagets 

rykte (Fombrun et al, 2000) eller CSR och negativa händelser (Schnietz & Epstein, 2005), vilket 

understryker CSR:s roll som riskreduceringsfaktor (Magnanelli & Izzo, 2017). I detta sammanhang 

är en av de viktigaste och mest avgörande fördelarna med CSR just dess riskreduceringseffekt som, 
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åtminstone hypotetiskt, bör påverka skuldkostnaden. Litteraturen som finns kring faktorer som 

påverkar skuldkostnad visar i allmänhet ett negativt samband mellan företagets risknivå och deras 

kostnad för skulder (Magnanelli & Izzo, 2017). Ifall samtliga CSR-aktiviteter leder till de ovan 

nämnda fördelarna och till en minskning av företagets riskprofil, förväntas att bankerna kommer ge 

mer attraktiva lånevillkor till ansvarsfulla företag. De olika teorierna om ett eventuellt samband 

bidrar till följande två hypoteser: 

 

H1a: De kombinerade CSR-aktiviteterna har ett negativt samband med efterkommande års 

kostnad för räntebärande skulder. (C) 

 

H1b: De separerade CSR-aktiviteterna har samtliga ett negativt samband med 

efterkommande års kostnad för räntebärande skulder. (C) 

 

En argumentation har förts kring det stöd som finns för företag att använda CSR-aktiviteter som ett 

sätt att motverka de risker som kan uppkomma. Det finns även studier och teorier som menar att 

företag kan använda sig av CSR-rapporter och offentliggörandet av dessa för att bibehålla och skapa 

legitimitet men också för att förebygga eventuella legitimitetshot (Blacconiere & Patten, 1994; 

Ljungdahl, 1999; Matsumura et al, 2014; Elliot et al, 2014). Ljungdahl (1999) förtydligar att en 

skandal i ett företag kan leda till att en hel bransch börjar redovisa en viss typ av miljö- och 

samhällsrelaterad information och inte bara det enskilda, drabbade företaget. Detta sker på grund av 

att den negativa inställningen från allmänheten hotar företagens legitimitet. Ett flertal studier som 

gjorts med fokus på transparens och informationsasymmetri visar att det finns positiva effekter av 

CSR-rapporteringen på företagets lönsamhet. Kanske ännu viktigare antyder det att marknaden 

reagerar positivt på företagens rapportering (Margolis et al, 2009). Detta indikerar att det finns 

incitament och hypotetiskt torde det även finnas ett samband mellan att utföra CSR-aktiviteter och 

viljan att samtidigt redovisa vilka ansträngningar företaget gjort inom CSR. Därtill pekar ovan 

nämnda studier på att den rapportering som görs också får effekter i transparensen och påverkar 

CSR-aktiviteternas genomslagskraft (Verrechia, 2001; Healy & Palepu, 2001), varvid det är rimligt 

att anta följande hypotes:  
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H2a: CSR-rapportering har ett positivt samband med företagets kombinerade CSR-

aktiviteter. (A)  

 

H2b: CSR-rapportering har ett positivt samband med företagets separerade CSR-aktiviteter. 

(A) 

 

Litteraturen kring CSR visar på att en riskreducering för företaget är en av de mest fördelaktiga 

vinsterna med dessa aktiviteter (Magnanelli & Izzo, 2017).  Efter studierna av Goss och Roberts 

(2011) antas banker agera som neutrala parter och endast vara intresserade av låntagarens förmåga 

att återbetala sina låneåtaganden, därav torde de agera som domare av företagets riskprofil. CSR-

aktiviteter som kommuniceras på ett tydligt och transparent sätt kan locka till sig intressenter 

(Russo & Tencati, 2009) och ur intressenters investeringssynpunkt kan CSR-information verka som 

ett viktigt beslutsunderlag (Lev et al, 2010). Som en följd av detta förväntas att frivillig CSR-

redovisning ger en positiv inverkan på företagens kostnad för de räntebärande skulderna, liksom det 

gör för kostnaden av eget kapital (Dhaliwal et al, 2011), eftersom en effektiv finansmarknad bör 

premiera socialt ansvarstagande företag. Följaktligen ställs nedanstående hypotes upp: 

 

H3: CSR-rapportering har ett negativt samband med efterföljande års kostnad för 

räntebärande skulder. (B) 

 

Med utgångspunkt ifrån intressentteorin och ovanstående argumentation antas att det finns ett 

negativt samband mellan företagets CSR-aktiviteter och rapporteringen av dem och företagets 

skuldkostnader. Om så är fallet, och om det därtill finns ett positivt samband mellan CSR-aktiviteter 

och CSR-rapportering, då återstår ett triangel-liknande sammanhang där det inte tydligt framgår 

vilket samband som är beroende av vad. Baron och Kenny (1986) gör skillnad på modererande 

variabler och medierande variabler där en moderator påverkar en annan variabel och där en 

mediator förklarar delar av, eller hela, påverkan av en annan variabel. Ovanstående hypoteser ger 

inga svar på huruvida CSR-rapportering är en medierande variabel som påverkar CSR-

aktiviteternas poängsättning och därigenom skuldkostnaden eller om CSR-aktiviteterna medieras av 

CSR-rapporteringen som kan förklara hela, eller delar av, effekten på skuldkostnaden. Därför är 

följande hypotes uppställd utifrån Baron och Kennys (1986) test om mediering: 
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H4a: CSR-rapportering är en medierande variabel mellan företagets kombinerade CSR-

aktiviteter och efterkommande års kostnad för räntebärande skulder.  

 

H4b: CSR-rapportering är en medierande variabel mellan företagets separerade CSR-

aktiviteter och efterkommande års kostnad för räntebärande skulder.   
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3. Metod 

 

3.1. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt och forskningsdesign 

Forskningsfilosofi - positivism 

Den filosofiska och vetenskapliga tradition som forskning byggs utifrån har stor betydelse för 

forskningens vardag (Sohlberg & Sohlberg, 2013) och en forskares utgångsperspektiv påverkar 

såväl den övergripande forskningsdesignen som efterföljande val genom hela processen (Olsson & 

Sörensen, 2007). Denna studie förhåller sig inom en positivistisk forskningstradition, som är ett 

naturvetenskapligt synsätt där världen anses existera oberoende av våra upplevelser och som en 

objektiv, observerbar verklighet (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Föreställningen att världen går att 

observera gör denna studie meningsfull i dess syfte att se på information om CSR-rapporter för att 

kunna finna en förklaring till ett eventuellt samband med räntekostnader för skulder. Kunskap inom 

positivismen söks ofta genom rationella studier och med ett värderingsfritt förhållningssätt till 

fördel för en analytisk inriktning (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012; Eriksson & Hultman, 2014), 

vilket stämmer väl in på studiens ansats; att ge en objektiv bild av hur det ser ut, som en strävan 

efter att presentera ett trovärdigt resultat och analys.  

 

Forskningsansats - hypotetisk-deduktiv 

Inom den positivistiska traditionen genereras kunskap ofta genom hypoteser som ställs upp utifrån 

tidigare forskning, för att sedan testas mot empiriska data i syfte att kunna dra slutsatser om 

företeelser enligt Saunders et al (2012). Sådana observerade företeelser ligger sedan till grund för 

ytterligare hypotesuppställningar och således byggs kunskapen på successivt (Saunders et al, 2012), 

vilket stämmer väl överens med föresatsen hos denna studie. Ambitionen är att ge ett ämnesbidrag 

att bygga vidare på, lika väl som att studien är beroende av att stå på giganters axlar2 för att ha en 

möjlighet att åstadkomma detta. Ovanstående är en skildring av den hypotetisk-deduktiva 

forskningsansatsen som en vetenskaplig metod, vilken ofta förknippas med positivismen, och som 

syftar till skeendet där hypoteser deduceras, härleds ur en referensram i form av exempelvis en teori 

eller en modell (Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). En mer påtaglig illustration 

tillhandahåller Olsson och Sörensen (2007) genom sin bild av THEA-cirkeln som utgår från de 

olika stegen: teori, hypotes, empiri och analys. Som Saunders et al (2012) framhåller ger en 

schematisk bild av forskningsprocessen en uppfattning om att den sker genom ett välorganiserat, 

                                                 
2 Att stå på giganters axlar” är ett ordspråk från den grekiska mytologin där det syftades till småväxta personer som stående på jättars 

axlar kunde se längre än jättarna, tack vare att de lyfts upp av dem. Uttrycket har också använts av Isaac Newton som menade att vi 

har våra föregångare att tacka för de framsteg vi lyckas göra (Wolf-Knuts, 2016). 
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linjärt förlopp där den ena fasen följer på den andra. De tillägger, liksom Bryman och Bell (2013), 

att detta är en bild av verkligheten som sällan är helt rättvisande och så var ej heller fallet med 

framtagningen av denna studie. Råden som Saunders et al (2012) framhåller om nödvändigheten i 

att kontinuerligt gå tillbaka för reflektion och ytterligare genomarbetning av de olika stegen har 

varit till stor nytta under arbetets gång. Deras påpekande om vikten av att samtidigt, ständigt, ha en 

tydlig plan framåt har likaså varit till hjälp, både för att processen ska fortsätta gå framåt och för att 

inte tappa riktningen eller fokuset på syftet med studien. 

 

 

Figur 1. THEA-cirkeln, utifrån Olsson och Sörensen (2007, s. 67) 

 

Metodval - kvantitativ metod 

Bryman och Bell (2013) betonar vikten av att varje steg i den deduktiva processen ligger till grund 

för efterföljande val och metoder. En deduktiv ansats kopplas ofta samman med en kvantitativ 

metod och den kvantitativa metoden innebär att forskaren mäter företeelser som kan förvandlas till 

siffror (Bryman & Bell, 2013). Utifrån att företeelserna omvandlas till en mätbar dimension, i form 

av variabler, blir det möjligt att statistiskt pröva och förklara förhållandet mellan dem, enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2013). För att utföra en hypotesprövande undersökning krävs att det finns 

omfattande kunskap inom ett område som ger tillräckligt med underlag för att kunna generera 

antaganden om verkligheten (Patel & Davidson, 2011). På grund av att CSR är ett ämnesområde 

som det forskats mycket kring, utan att ämnet blivit irrelevant eller uttömt (Dhaliwal et al, 2011) har 

denna studie ett stabilt fundament att stå på i sina antaganden, även om forskningsgrenen kring ett 

samband med skuldkostnader ännu är något tunn.   
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Tidsperspektiv - longitudinell design 

Studien kommer att ha huvudfokus på en longitudinell forskningsdesign där observationer sker över 

en bestämd tidsperiod, för att tillgodogöra sig de fördelar som finns i form av möjligheten att 

studera förändring och utveckling av samband över tid (Saunders et al, 2012; Bryman & Bell, 

2013). För att det ska handla om en longitudinell forskningsdesign ska ett urval studeras vid minst 

två tillfällen (Bryman & Bell, 2013) och det uppfyller denna studie väl då den aktuella tidsperioden 

är mellan åren 2010 - 2017 och urvalsdata inhämtats på årsbasis. Närmare bestämt rör det sig om så 

kallad paneldata, vilket innebär att det är samma analysenheter som studeras vid varje tillfälle 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Utifrån att CSR har långtidsverkande effekter är det särskilt intressant 

att studera sambanden över tid, då studien utgår ifrån ett antagande att dess effekter syns först efter 

ett år. Adams och Schvaneveldt (1991, i Saunders et al, 2012) framhåller att företeelser som 

observeras över en längre tidsperiod ger forskaren bättre kontroll över mätvariablerna och därmed 

ett säkrare resultat, förutsatt att variablerna är oberoende av forskningsprocessen. Detta betonar 

även Bryman och Bell (2013) som en fördel med longitudinell design; den ökade möjligheten att 

dra kausala slutsatser, vilket ligger i linje med ambitionen hos denna studie. 

 

Datainsamling & analys - sekundärdata & multipla regressionsanalyser och korrelationer 

Val av övergripande forskningsmetod är, som påpekats innan, samtidigt ett strategival då det ger 

begränsningar och förutsättningar för de empiriska metoderna, såsom datainsamlingen (Eriksson & 

Hultman, 2014). Vid utformningen av denna studie har hänsyn tagits till dess syfte och därefter 

vägts mot praktiska grundförutsättningar såsom tidsram, tillgänglighet och kostnad för olika 

metodval, liksom Eriksson och Hultman (2014) poängterar är ett oundvikligt kompromissande i de 

flesta studier. Utifrån de överväganden som gjorts har denna studie använt sig av sekundärdata för 

analys. Sekundärdata kallas sådan information som samlats in av andra än forskaren själv (Bryman 

& Bell, 2013; Eliasson, 2013). Det kan vara kvantitativa data i form av offentlig statistik eller, likt 

denna studie, sådan som samlats in av professionella organisationer (Bryman & Bell, 2013). Data 

har hämtats från Thomson Reuters Datastream som tillhandahåller en av världens största databaser 

med finansiell information som hämtas från banker, finansinstitut och företagsrapporter (Thomson 

Reuters, 2015) 

 

3.2. Empirisk metod 

Empiri är det resultat som visar sig när datamaterial och analytiska verktyg möts (Ekengren & 

Hinnfors, 2012). För genomgång av ämnets teori och uppställande av hypoteser har tidigare forskning 
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studerats utifrån anvisning av Bryman och Bell (2013). Som teoretisk grund har studien främst 

fokuserat på vetenskapliga artiklar och till viss del företagsekonomisk litteratur. Till en början har 

relevanta artiklar tagits fram, enligt Patel och Davidsons (2011) råd, genom sökningar på begrepp 

som är väsentligt betydelsefulla och kännetecknande för studiens ämne. De huvudsakliga begreppen 

är CSR, voluntary CSR disclosure och cost of debt. De vetenskapliga artiklarnas kvalité har bedömts 

med hjälp av ranking enligt Academic Journal Guide (ABS, 2015) av de tidskrifter artiklarna 

publicerats i. De källor som är med i studien och som inte ingår i ovanstående ranking har 

kvalitetssäkrats utifrån att de använts som källor i artiklar med hög ranking, där de senare blivit 

noggrant granskade (peer-reviewed) och godkända som högt meriterade före publicering. Detta 

material som beskrivits ovan kallas också för tertiära källor när de bygger vidare på tidigare källor. 

Eriksson och Hultman (2014) och Saunders et al (2012) ger exempel på tertiära källor, såsom 

databaser för vetenskapliga artiklar, av vilka denna studie använt Sage publications, Science direct 

och Emerald insight bland andra. 

 

3.2.1. Datainsamlingsmetod 

Vid en hypotesprövning ska tekniken för insamling av data vara anpassad för att ge så exakt 

information som möjligt (Patel & Davidson, 2011). Denna studie har efter övervägande använt sig 

av kvantitativ sekundärdata som är data som samlats in av någon annan än forskaren själv, i ett 

tidigare skede och i annat syfte än enbart för föreliggande studie (Bryman & Bell, 2013). Förvisso 

finns det kritik mot sekundärdata, jämfört med primärdata som forskaren ändamålsenligt samlar in 

själv och har ett större mått av kontroll över (Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2013). Samtidigt 

överväger fördelarna med sekundärdata vad gäller denna studies syfte i form av den tidsbesparing 

det innebär att med enkla metoder få tillgång till stora mängder data som inte vore möjliga att tillgå 

genom manuell insamling, vilket särskilt Cowton (1998) menar är en klar fördel. Bryman och Bell 

(2013) liksom Saunders et al (2012) poängterar att tidsbesparing i datainsamling och kontroll av 

materialet frigör tid till att istället lägga på tolkningar och analys av insamlad data. Detta förefaller 

vara en mer givande strategi för denna studie med tanke på den rådande tidsramen och då 

sekundärdata ger möjlighet till ett större urval stämmer också det väl överens med det 

generaliseringssyfte som eftersträvas. 

 

Farhågor som Bryman och Bell (2013) påpekar, att kvaliteten av sekundärdata kan vara sämre 

alternativt svår att kontrollera i vissa fall, bemöter Vartanian (2011) och menar att det var något 

som ifrågasattes i större utsträckning för ett par årtionden sedan. Idag anses det mindre aktuellt med 
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sådana ifrågasättanden då sekundärdata generellt håller hög kvalitet (Vartanian, 2011). Denna 

studien använder sig därtill av en av världens största databaser för finansiell information (Thomson 

Reuters, 2015), vilket är en form av kvalitetssäkring, som även Saunders et al (2012) intygar. 

Ofrånkomligen finns det begränsningar med sekundärdata som studien har behövt ta hänsyn till. 

Enligt Cowton (1998) kan datamaterialet behöva transformeras för att passa de analysmodeller som 

nyttjas för att besvara forskningsfrågorna. Hur studiens datamaterial har anpassats och hur de olika 

variablerna har formats för att vara användbara i analysen redovisas mer detaljerat i metodavsnitten 

(3.3 - 3.3.4) om hur operationaliseringen har gått till.  

 

3.2.2. Studiens population och urval 

Studiens analys är utförd genom att testa hypoteserna på ett urval bestående av 4 288 företag, över 

en tidsperiod om 7 år mellan 2011 - 2017, vilket genererar ett antal om 20 722 observationer (per 

variabel). Populationen är heterogen och inkluderar börsnoterade företag från olika länder och olika 

branscher. Det slutliga urvalet har genererats fram av en population som från början bestod av 

samtliga 6026 företag i Thomson Reuters Datastreams lista Asset4. Listan representerar aktivt 

verksamma företag från hela världen, för vilka det finns data kring socialt ansvarstagande. För att 

data ska ha inkluderats i studien har vissa krav ställts på de olika variablerna och utifrån det har 

olika filtreringar gjorts. När det gäller beroendevariabeln COD (cost of debt) har ett intervall valts 

där företag som har en räntekostnad från 0 och upp till 20 procent ingått eftersom den större delen 

av observationerna finns här, utanförliggande mätvärden bidrar till skevhet i fördelningen. För 

kontrollvariabeln TQ (Tobins Q) varierar värden mellan +/- 10 och även inom denna skala finns de 

allra flesta observationerna utifrån ett normalfördelat histogram. För övriga variabler har avsaknad 

av data, felrapporterade värden samt NA-värden filtrerats bort. Ytterligare en orsak till att antal 

företag reducerades och samtidigt en viktig aspekt för att kunna genomföra föreliggande studie är 

att 1 års förskjutning bakåt på alla ESG-mätningar har konstruerats i förväg (ESGenv, ESGsoc, 

ESGcg, ESGconv, ESGint samt ESGcomb). Dessa matchas i analyserna mot övriga variabler som 

representerar korrekt år. Detta är gjort för att kunna se ifall räntekostnaden år t är påverkad av ESG-

mätningar för år t-1. Praktiskt sett innebär det att mätningar hämtats från åren 2011 - 2017 på alla 

variabler förutom de som gäller ESG, där mätningarna istället härstammar från åren 2010 -2016. 

 

Ovanstående urval har gjorts för att få en tillförlitlig uppsättning data. Hänsyn har tagits både till de 

möjligheter och de risker urvalsmetoderna är förknippade med. Studiens data härstammar från ett 

icke slumpmässigt urval, vilket medför risk för att det inte korrekt återger kompositionen hos 
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populationen (Yeager, Krosnick, Chang, Javitz, Levendusky, Simpser & Wang, 2011; Bryman & 

Bell, 2013), eftersom det kan innebära att alla värden som kan antas hos variablerna inte fångas upp 

korrekt (Schreuder, Gregoire & Weyer, 2001). Samtidigt görs resursvinster i insamlingsmetoden 

som medför möjligheter till en mer välarbetad kontroll och analys av datamaterialet (Saunders et al, 

2012). 

 

3.3. Operationalisering 

Operationalisering är en viktig del av studiens deduktiva ansats för att göra begrepp och teori 

mätbara, ofta genom kvantitativ strategi (Saunders et al, 2012; Bryman & Bell, 2013). Eliasson 

(2013) preciserar att det i första skedet av operationaliseringsfasen är essentiellt att ta fram centrala 

begrepp ur teorin och definiera dessa (teoretiska definitioner). De begrepp denna studie 

huvudsakligen kommer att fokusera på i empirin är kostnad för räntebärande skulder, CSR-

aktiviteter och frivillig CSR-rapportering. Då teorier vanligtvis består av olika fenomen som kan 

relateras till varandra används termen “variabel” eftersom den kan variera i förhållande till andra 

teorier/fenomen (Ekengren & Hinnfors, 2012). Detta leder vidare till nästa steg i processen; när 

begreppen ska göras mätbara, kvantifierbara, och på så sätt möjliga att undersöka (operationella 

definitioner) (Eliasson, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det är således viktigt att notera att även 

variablerna fodrar tydliga definitioner, utifrån de teoretiska begreppen (Eliasson, 2013). Faktum är 

att inom kvantitativ forskning påträffas ofta variabler i former av “beroende” och “oberoende” 

vilket speglar forskningens inriktning på orsak och verkan, alltså dess sökande efter kausalitet 

(Bryman & Bell, 2013). Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) poängterar vikten av att göra 

skillnad på de olika variablerna utifrån deras statistiska egenskaper och utifrån de olika skalor eller 

mått de mäts ifrån. För att uppfylla kvalitetskrav om ett rättframt begreppsförtydligande som blir 

begripligt för läsaren, utifrån Eliasson (2013), kommer denna studie att definiera begreppen och 

variablerna var för sig nedan, utifrån om variablerna kommer användas som beroende, oberoende 

eller som kontrollvariabler. Ett sådant tillvägagångssätt belyser intentionen bakom denna studie att 

vara öppen för kritisk granskning (Eliasson, 2013).  

 

 3.3.1. Den beroende variabeln (COD) 

Den beroende variabeln används i experiment för att visa vad som är effektfaktorn, vilken påverkas 

av den oberoende variabeln, som istället är en orsaksfaktor (Sohlberg & Sohlberg, 2013). För att 

kunna testa hypoteserna H1a och H1b undersöks om höga CSR-värde under det föregående året ger 

företaget fördelar i form av lägre skuldkostnader för företagen i populationen under det innevarande 

året. Effekten undersöks genom att testa hypotesen med följande linjära regressionsmodell: 
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COD står i formeln ovan för kostnaden för räntebärande skulder (cost of debt) vid året t och ESG t-1 

är ett mått på CSR-aktiviternas poängsättning över en dryg ettårsperiod som slutar under året t. 

COD, kostnaden för räntebärande skulder, mäts genom förhållandet mellan räntekostnader för 

skulder och företagets totala skulder. Räntekostnaderna enligt måttet ovan inkluderar alla 

servicekostnader på kapital, både kortsiktiga och långfristiga skulder, före eventuella ränteavdrag  

(se bilaga 1). Total skuld inkluderar alla räntebärande skulder inklusive lån, obligationer, 

konvertibler och övriga kortfristiga skulder (se bilaga 1). COD beräknas således som följer:    

                                                 

  Formel 2. Kostnad för räntebärande skulder (Beroende variabel) 

 

 

3.3.2. Oberoende variabler (ESGcomb, ESsoc, ESGenv, ESGcg, ESGconv) och 

medieringsvariabel (ESGint) 

Banker antas undersöka ett företags tidigare rapportering och jämföra och utvärdera dem mot 

estimerad marknadsrisk för att beräkna företagets räntekostnader för skulder (Goss & Roberts, 

2011). Därför undersöks, utifrån Sengupta (1998), de oberoende variabler som kan påverka 

skuldkostnaden, med särskild fokus på CSR-aktiviteters påverkan på företagets riskprofil utifrån 

dess poängsättning. McGuire et al (1988) liksom Preston och O’Bannon (1997) poängterar att CSR-

aktiviteter kan generera fördelar på det finansiella resultatet med en tidsförskjutning i relationen, då 

de kan föras vidare och påverka kommande perioder. På grund av fördröjningen i effekt av CSR-

aktiviteter har regressionsmodellen försetts med en ettårig förskjutning mellan mätningen av de 

oberoende variablerna och övriga variabler, inklusive den beroende variabeln. Med andra ord, då 

effekter av CSR-aktiviteter (och dess poängsättning) förmodas vara långsiktiga förmodas också att 

inverkan på, särskilt den beroende variabeln, vara fördröjda. Kostnaden för räntebärande skulder år 

t antas vara påverkad av tidigare års CSR-poäng, i denna modell i form av föregående års 

poängsättning. Detta antagande är överensstämmande med det faktum att CSR-aktiviteter inte ger 

en omedelbar effekt och banker, liksom övriga intressenter, behöver tid att tillgodogöra sig ny 

information som underlag i deras beslutsfattande processer (Magnanelli & Izzo, 2017). Efter att vi 

studerat Magnanelli och Izzos (2017) forskning har denna studie valt att använda CSR-
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aktiviteternas poängsättning från föregående år (t-1). Magnanelli och Izzo (2017) har själva följt 

Senguptas (1998) tillvägagångssätt, där gällande års CSR-poäng räknas fram som ett genomsnitt av 

de två föregående åren (år t-1 och t-2) De har samtidigt genomfört en analys som erhöll snarlika 

resultat när CSR-poäng från ett endast år (t-1) jämfördes med dem innehållande genomsnittet över 

två år, varför vi väljer det tidigare alternativet. Därav följer studien Dhaliwal et als (2011) 

tillvägagångssätt och anser att det är tillräckligt att beräkna CSR-poängen från föregående år, alltså 

ESGcomb t-1 alternativt ESGint t-1. 

 

  

Figur 2. Översikt av kriterier för ESG-poängsättning (Thomson Reuters, 2017, s. 3) 

 

För att mäta effekten av ett företags CSR-aktiviteter och dess rapportering behöver begreppen 

omvandlas till mätbara enheter. Vad gäller forskningen inom CSR har detta varit ett omdebatterat 

ämne och det finns ingen genomgående praxis eller konsekventa mått, istället finns en uppsjö av 

olika tillämpningsmått att överväga (Peloza, 2009; Valiente et al, 2012). Valiente et al (2012) 

rekommenderar användandet av mått som tagits fram av en tredje part som möjliggör tillgång till 

oberoende data och högre jämförbarhet. Ett sådant mått nyttjas av denna studie, nämligen Thomson 

Reuters ESG-mått, vilket finns att tillgå i deras databas Datastream. De framhäver själva sin 

målsättning om att tillgodose transparent, korrekt och jämförbar data av hög klass (Thomson 

Reuters, 2017). I deras databas finns hållbarhetsdata från över 6000 företag som samlats in över 
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åren sedan 2002. ESG-måttet innehåller sammanvägd information från över 400 mätvärden som 

samlas in genom årsredovisningar, fristående CSR-rapporter, företagens hemsidor, börshändelser 

och nyhetsrapporter bland annat (Thomson Reuters, 2017). De olika mätvärdena samlas in utifrån 

fyra grundpelare och varje pelare innehåller underkategorier, se Figur 2 för överblick. De fyra 

pelarna utgår ifrån miljödimensionen, den sociala dimensionen och företagsledningsdimensionen, 

därav namnet ESG (som syftar till Environment, Social och Governance), med tillägg för en 

kontroversdimension. Kontroverspelaren mäter huruvida företagen drabbas av och hur de hanterar 

kontroverser i några av de kategorier som tillhör de tre huvudpelarna, vilket sedan vägs in i det 

viktade måttet (Thomson Reuters, 2017) som i denna studie benämns ESGcomb. Thomson Reuters 

(2017) framhåller att detta sätt att mäta möjliggör en av de största databaserna inom området. ESG-

måttet har använts i tidigare studier (Cheng et al, 2014; Arayssi et al, 2016; Velte, 2016) och även 

om det inte alltid varit det huvudsakliga mätvärdet, eller enligt Thomson Reuters definition, är ESG 

ett koncept som figurerar inom CSR-forskningen (Dhaliwal et al, 2011; El Ghoul et al, 2011; Friede 

et al, 2015; Bialkowski & Starks, 2016, De Villiers & Marques, 2016; Magnanelli & Izzo, 2017).  

 

För att mäta i vilken utsträckning företagen rapporterar om sina CSR-aktiviteter och hur 

övertygande de är använder denna studie sig av ett mått från Thomson Reuters Datastream som 

heter “integration av vision och strategi”. Måttet kopplas till ESG via företagsstyrningsdimensionen 

och definieras som ett mått på hur effektivt företaget kommunicerar ut sina finansiella och icke-

finansiella aspekter och samtidigt hur övertygande det kommunicerar ut att samtliga dimensioner av 

ekonomiska, miljömässiga och sociala mål integreras i den dagliga verksamheten. Således benämns 

detta mått som ESGint i studien. Detta ger ett mått på den frivilliga rapporteringen och går bortom 

ett välanvänt, mindre informativt, mått som endast visar huruvida företaget har någon form av CSR-

redovisning eller ej. Ett sådant mått ingår i denna studie istället i form av en kontrollvariabel. 

Samtliga ESG-mått ger ett värde på skalan 0 - 100, vilka sedan kan översättas till ett betyg enligt 

Tabell 1 nedan (Thomson Reuters, 2017). 
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Tabell 1. ESG-poäng transformerat till ESG-betyg, utifrån Thomson Reuters (2017) 

3.3.3. Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler är variabler som tas med i regressionsanalysen i syfte att kontrollera och 

säkerställa resultatet, eftersom både beroende variabler och oberoende variabler kontrolleras 

(Margolis & Walsh, 2003) Ett flertal kontrollvariabler har övervägts som komponenter i 

regressionen, vilka alla hänförs till tidigare forsknings upptäckter. Enligt Margolis et als (2009) 

meta-analys av ett stort antal studier (167 st) som fokuserar på relationen mellan CSR och 

lönsamhet är kontrollvariablerna storlek, risk och bransch de vanligast förekommande. Dessa tre 

variabler kommer inkluderas i studien tillsammans med andra variabler som också påverkar, direkt 

eller indirekt, ett företags riskprofil. Framförallt är riskbedömningen beroende av företagets 

finansiella struktur, dess lönsamhet och värde på marknaden, som en slags generell bedömning 

baserad på externa intressenter (Magnanelli & Izzo, 2017). Ytterligare kontrollvariabler som 

bedöms relevanta i analysen är landstillhörighet, lönsamhet, skuldsättningsgrad, tillväxtpotential 

och marknadsvärde och CSR-rapportering (Al-Tuwairji et al, 2004; Clarkson, Li, Richardson & 

Vasvari, 2008; Goss & Roberts, 2011; Barnett & Salomon, 2012; De Villiers & Van Staden, 2011; 

Dhaliwal et al, 2011; El Ghoul et al, 2011; Ye & Zhang, 2011; Oikonomou et al, 2012; Benlemlih, 

2015; Anis & Utama, 2016; Chen et al, 2017; De Villiers & Marques, 2016)  

 

Alla kontrollvariabler mäts för perioden av året t i regressionen, likt den beroende variabeln kostnad 

för räntebärande skulder. Både utifrån den effektiva marknadshypotesen som förutspår att dess 

effekter bör framträda under samma år som skuldkostnaden tillämpas och överensstämmande med 

tidigare forskning (Dhaliwal et al, 2011; Magnanelli & Izzo, 2017). Vissa av kontrollvariablerna är 

så kallade binära variabler som endast antar värdet 1 eller 0, detta för att göra en kvalitativ ja/nej-



Maria Eriksson och Monica Isaksson Eléhn 

 

 

30 

 

variabel kvantifierbar. Dessa kallas också för dummyvariabler (Djurfeldt & Barmark, 2009) och 

används i denna studie för bransch- och landstillhörighet samt huruvida företag ger ut CSR-

rapporter eller inte. 

 

  3.3.3.1. Lönsamhet (ROI)  

Som ett lönsamhetsmått på företagets verksamhet används ROI, avkastning på investerat kapital, i 

denna studie. Styrkan med måttet är att det effektivt mäter den underliggande verksamheten och är 

mindre känsligt för hävstångseffekter och förändring av rörelsekapitalet jämfört med andra 

avkastningsmått (Berk & DeMarzo, 2014). Variabeln används i syfte att kontrollera för de effekter 

som kan komma av företagets lönsamhet. Exempelvis kan investeringar i CSR påverkas av i vilken 

utsträckning företaget har råd att avsättta medel (Waddock & Graves, 1997). Att kontrollera för 

lönsamhetens inverkan på i vilken omfattning ett företag företar sig CSR-aktiviteter görs i likhet 

med tidigare forskning (Ye & Zhang, 2011; Benlemlih, 2015; Lys et al, 2015; Cahan et al, 2016; De 

Villiers & Marques, 2016). Måttet ROI mäter avkastningen på det investerade kapitalet efter skatt 

och exklusive räntekostnader eller ränteintäkter i jämförelse med aktiekapital och lånat kapital som 

är arbetande (inte kontanter) (Berk & DeMarzo, 2014). Således ger det ett mått på avkastning från 

kärnverksamheten och formeln är hämtad från Berk och DeMarzo (2014, s 43): 

 

 

 

 3.3.3.2. Risk (BETA) 

Möjligheten till att uppfattas som mindre riskbenägna kan fungera som ett incitament för företag att 

investera i CSR-aktiviteter (Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015) då det finns studier som 

indikerar att CSR kan påverka ett företags bedömda risk (McGuire et al, 1988; Soppe, 2004; Lee & 

Faff, 2009; Dhaliwal et al, 2011; Magnanelli & Izzo, 2017). Att riskuppfattningen minskar kan bero 

på att socialt ansvarstagande företag uppfattas som mer förtroendeingivande av dess intressenter 

(Orlitzky & Benjamin, 2001). Beta är ett värde som speglar marknadsrisken och som tar hänsyn till 

förhållandet mellan företagsaktiens prisfluktuering och aktiemarknadens fluktueringar (Berk & 

DeMarzo, 2014). Värdet är framtaget från observationer av procentuella prisförändringar per månad 

under en sammanhängande period av 2 - 3 år enligt Thomson Reuters Datastream och ger en 

förutsägelse om presumtiv risk (Cochran & Wood, 1984). Värdet på β mäter känsligheten på aktien 

i förhållande till marknadsrisken. Om värdet är 1 följer aktien marknadens svängningar. För värden 
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under 1 betyder det att aktien är stabil och mindre känslig för marknadens för upp- och nedgångar. 

För värden över 1 är aktierna således mer känsliga och varierar mer än marknadens svängningar, 

vilket innebär att både vinster och förluster tenderar att bli större beroende på i vilken riktning 

marknaden svänger (Berk & DeMarzo, 2014). Formel finns nedan, enligt Berk och DeMarzo (2014, 

s 382): 

 

    

   

 3.3.3.3. Företagets storlek  

Företagets storlek bedöms utifrån dess totala tillgångar (TA, Total Assets) vilket definieras i 

Thomson Reuters Datastream till att inkludera totala omsättningstillgångar, långfristiga fordringar, 

investeringar i icke-konsoliderade dotterbolag och övriga investeringar, anläggningstillgångar och 

andra tillgångar. Att kontrollera för företagets storlek är av vikt då större företag har bättre stabilitet 

och högre motståndskraft för negativt kassaflöde (Goss & Roberts, 2011). Därtill finns det effekter 

på företags rykte och varumärke som är beroende av storlek och som gör att större företag 

förknippas med lägre risk (Diamond & Verrecchia, 1991; Goss och Roberts, 2011). Följaktligen är 

det rimligt att dra slutsatsen att större företag generellt åtnjuter lägre skuldkostnader då banker utgår 

ifrån riskbedömningar. Det finns också forskning som visar att större företag har en tendens att 

investera mer i CSR jämfört med mindre företag (Tang et al, 2012). De flesta studier som har 

frivillig CSR-rapportering som huvudfokus kontrollerar sina resultat för företagsstorlek (Dhaliwal 

et al, 2011; De Villiers & Van Staden, 2011). Enligt utbredd praxis (Patten, 2002; Clarkson et al, 

2008; De Villiers et al, 2011; Goss & Roberts, 2011; Cheng et al, 2014; Anis & Utama, 2016) 

används den naturliga logaritmen av TA frekvent för att mäta företagsstorlek, då det ursprungliga 

värdet sällan är normalfördelat. Formeln blir således: 

 

  SIZE = ln(totala tillgångar) 

  Formel 5. Storlek (kontrollvariabel) 

 

 3.3.3.4. Bransch 

Den sektor eller bransch ett företag är verksamt inom kan påverka ett företag på flera sätt (Margolis 

et al, 2009). Olika branscher har sina specifika förutsättningar och möter olika regleringskrav och 

förväntningar från intressenter gällande sociala eller miljömässiga aspekter (Waddock & Graves, 
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1997, McGuire et al, 1988). Ullman (1985) skrev redan på åttiotalet att vissa branscher har högre 

krav än andra när det gäller att satsningar på CSR-aktiviteter. Kraven kan vara beroende av att en 

bransch överlag har omfattande utsläpp och kräver stora miljöinvesteringar för en förbättring av 

CSR-poängen (Margolis et al, 2009), alternativt kan de komma av att branscherna befinner sig i 

olika tillväxtfaser som inverkar på kraven på att engagera sig i CSR-aktiviteter (McWilliams & 

Siegel, 2001). Dhaliwal et al (2011) nämner också att stämningsrisken är högre inom vissa 

branscher, vilket kan påverka företagens incitament att vidta åtgärder för att undgå rättegångstvister. 

Överensstämmande med tidigare studier (El Ghoul et al, 2011; Goss & Roberts, 2011; Ye & Zhang, 

2011; Cheng et al, 2014) används bransch därav som kontrollvariabel och i likhet med Oikonomou 

et al (2012) kategoriseras branscherna utifrån Industry Classification Benchmark (ICB) i tio 

kategorier. Därav blir formeln som följer: 

 

  IND = ICB:s klassificeringskoder 1-10 

  Formel 6. Bransch (kontrollvariabel) 

 

 3.3.3.5. Land 

Det land ett företag är verksamt i har tagits i beaktande då olika länder ställer olika höga krav på 

företagen vad gäller deras investeringar i CSR, kvaliteten på aktiviteterna och rapporteringen kring 

aktiviteterna (Carnevale & Mazzuca, 2014). Detta har uppmärksammats av Ioannou och Serafeim 

(2012) som sett till CSR-aktiviteter och dess rapportering utifrån om den varit obligatorisk eller ej, 

liksom av Cahan et al (2016) som studerat effekter på CSR beroende av styrkan på samhällets 

instanser. Faktum är att Chen et al (2017) rapporterar att de nordiska länderna har en särställning 

vad gäller höga CSR-poäng. Därtill kan olika länder ha särskilda makroekonomiska förhållande 

som i stor utsträckning påverkar räntor och därigenom företagets skuldkostnader (Magnanelli & 

Izzo, 2017). För att kontrollera för effekter på CSR-aktiviteter, CSR-rapportering och 

skuldkostnader inkluderas ett geografiskt kriterium i form av land som en kontrollvariabel, 

COUNTRY. Länderna klassificeras utifrån ISO Country code där två bokstäver motsvarar ett land: 

 

  COUNTRY = ISO Country code 

  Formel 7. Land (kontrollvariabel) 
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  3.3.3.6. Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden, LEV, visar företagets skulder i förhållande till det totala kapitalet (Cahan et 

al, 2016) och ger en fingervisning om hur stor risken är ett företag inte ska kunna fortleva 

(Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015). Kapitalstruktur och CSR är sammanlänkande (Girerd-

Potin et al, 2011) och Benlemlih (2015) liksom Harjoto och Jo (2014) finner att företag med höga 

CSR-poäng har en lägre grad av skuldsättning. Samtidigt framhåller Sharfman och Fernando (2008) 

att miljömässigt ansvarstagande företag har lättare tillgång till skuldfinansiering och att det därför 

kan kopplas till en högre grad av skuldsättning. I enlighet med Charlo et al (2015), Cahan et al 

(2016), Villier och Marques (2016) och Magnanelli och Izzo (2017) använder denna studie följande 

formel för skuldsättningsgraden: 

 

 

  

 3.3.3.7. Tobins Q 

Genom att inkludera Tobin’s Q, TQ, som en variabel kontrolleras för effekter som kommer sig av 

vilken tillväxtpotential ett företag har. Dhaliwal et al (2011) betonar att företag som befinner sig i 

en tillväxtfas generellt har större kapitalbehov och fler begränsningar av kapital att spendera på 

CSR-aktiviteter. Tobin’s Q utvecklades från början som ett mått för att bedöma investeringars 

lönsamhet, samtidigt som måttet har visat sig användbart för många fler bedömningsområden, 

såsom marknadsvärde eller konkurrensintensitet (Lindenberg & Ross, 1981). Liksom Clarkson et al 

(2008) och De Villiers och Van Staden (2011) använder denna studie även Tobin’s Q för att 

kontrollera för effekter av informationsasymmetri. Måttet för Tobin’s Q kombinerar inre liksom 

yttre redovisningsmått och sätter ett företags marknadsvärde i relation till återanskaffningsvärdet för 

de totala tillgångarna (Chung & Pruitt, 1994). Vid beräkning genereras ett q-värde som enligt den 

ursprungliga definitionen ger lönsamma investeringar då q-värdet överstiger 1. Vid analys för att 

avgöra ett företags tillväxtpotential betyder ett q-värde överstigande 1 att företaget har möjlighet att 

expandera sin verksamhet med ett positivt NPV, net present value (Brainhard & Tobin, 1968). I 

denna studie används den approximerade formeln enligt Chung och Pruitt (1994): 
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3.3.3.8. CSR-rapport 

Den sista kontrollvariabeln som inkluderas i regressionsanalysen är huruvida ett företag på något 

sätt rapporterar sitt sociala ansvarstagande, DISC, antingen via en fristående rapport eller som en 

del i sin årliga bokslutsrapport. Ett flertal tidigare studier har fokuserat på vilka effekter det har för 

företag som frivilligt ger ut fristående CSR-rapporter (Dhaliwal et al, 2011) och för dem som CSR-

rapporterar i någon mån, med hänsyn till rapportens innehåll (Anis & Utama, 2016). Vidare har det 

fokuserats på skillnaden mellan CSR som rapporteras utifrån lagkrav eller normativa förväntningar 

(Harjoto & Jo, 2014) och på CSR-rapporteringens förmåga att minska informationsasymmetri 

mellan företag och intressenter (Fuhrmann et al, 2017). I denna studie kommer det kontrolleras för 

effekter som kommer av att ett företag företar sig någon form av rapportering jämfört med dem som 

inte gör det: 

                                      DISC = ja/nej 

 
                                Formel 10. CSR-rapport (kontrollvariabel) 

 

3.3.4. Regressionsmodeller 

För att testa samtliga hypoteser genomförs multipla regressionsanalyser, ett tillvägagångssätt som 

beskrivs mer ingående i avsnitt 3.4.3 om multivariat analys. Styrkan med sådana 

regressionsanalyser är att samtliga variabler kan inkluderas där en konstant (β0 eller 

skärningspunkten av y-axeln) tillsammans med oberoende variabler och kontrollvariabler, samtliga 

kallade oberoende variabler, (β1, β2 etc) genererar en funktion av en beroende variabel (y) (Djurfeldt 

& Barmark, 2009). Ekvationen för den multipla regressionen skrivs därför (Studenmund, 2014), 

vilket genererar följande regressionsekvationer för studiens samtliga hypoteser: 
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Tabell 2. Sammanställning av operationalisering 

 

 

3.4. Analysmetoder 
 

Olsson och Sörensen (2007) rekommenderar att successivt lära känna sitt datamaterial och att 

analysera det stegvis, något denna studie tagit fasta på; från univariat, vidare till bivariat och 

slutligen med multivariat analys. Analysen sker i huvudsak genom användning av 

statistikprogrammet IBM SPSS, vilket är ett välanvänt verktyg för kvantitativ dataanalys inom 

samhällsvetenskapliga ämnen (Bryman & Bell, 2013). 
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3.4.1. Univariat analys 

Statistiska undersökningar innehåller ofta beskrivande svar av det som ska undersökas, något som 

sker genom en univariat analys (Djurfeldt et al, 2010). Som namnet3 antyder undersöks en variabel i 

taget med beskrivande statistik i form av tabeller eller diagram gällande dess variation, fördelning, 

centraltendens och spridning (Bryman & Bell, 2013). Djurfeldt och Barmark (2009) framhåller att 

det är viktigt att redan från början vara insatt i variablernas egenskaper, för att inte få analysproblem 

eller missvisande resultat i ett senare skede när mer avancerade metoder ska nyttjas. Djurfeldt et al 

(2010) tillägger att en univariat analys som beskriver dataunderlaget är viktig också när det kommer 

till formulerandet av frågeställningar kring hypotesen, utifrån vilka tendenser dataunderlaget 

uppvisar. Först har denna studie sett till variation och fördelning på ordinal- och nominalvariabler. 

Dessa variabler är så kallade kategorivariabler (Bryman & Bell, 2013) alternativt kallade kvalitativa 

variabler eftersom de motsvarar kategorier (Djurfeldt et al, 2010) och återfinns i denna studie som 

branschindelning eller geografiskt område (land). Variationen och fördelningen på nominal- och 

ordinalvariabler visas lämpligast med en tabell eller ett diagram där det framgår hur stor frekvens 

varje kategori har och den procentuella fördelningen (Bryman & Bell, 2013), detta för att ge en 

enkel, tydlig och komplett bild (Olsson & Sörensen, 2007). Se avsnitt 4.1 för resultaten från den 

univariata analysen.  

 

Merparten av variablerna i denna studie är intervall- eller kvotvariabler vilka istället benämns som 

kvantitativa variabler då de motsvarar olika mätvärden (Djurfeldt et al, 2010) såsom CSR-poäng 

och företagsstorlek. För beskrivande statistik om fördelningen av dessa variabler används 

lämpligast ett histogram - likt ett stapeldiagram med skillnaden att det inte finns något mellanrum 

mellan staplarna - då de olika värdena ingår i ett intervall och det ena tar vid där det andra slutar 

(De Veaux, Velleman & Bock, 2014; Bryman & Bell, 2013). Histogram av studiens variabler har 

studerats för att kontrollera att fördelningen av datan inte innehåller stora skevheter eller extrema 

utstickande värden som riskerar att ge missvisande resultat under vidare analyser (Djurfeldt et al, 

2010; Bryman & Bell, 2013; De Veaux et al, 2014). Vidare har centraltendens studerats av 

variablerna för att hitta medelvärdet eller genomsnittet av fördelningen. Vanligtvis används det 

aritmetiska medelvärdet som ger ett genomsnittligt medelvärde av datan (Djurfeldt et al, 2010; 

Bryman & Bell, 2013) och räknas ut genom att summera alla observationer för att sedan dela med 

                                                 
3 Univariat betyder, fritt översatt, “variationen av en”. Uni kommer från det latinska ordet unus som betyder “en” och variat kommer 

från variatus som betyder “varierad” (Egidius, 2018a). 
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antalet observationer (Djurfeldt et al, 2010; Saunders et al, 2012). Ekvationen redovisas nedan, efter 

De Veaux et al (2014, s 63): 

 

 

 

Slutligen har spridningsmåtten studerats för att få en uppfattning om variationen i varje variabel, 

hur mycket den varierar i förhållande till medelvärdet (Saunders et al, 2012; Bryman & Bell, 2013). 

För att undersöka variablernas spridning tittar vi på minimum- och maximumvärden, dessa ger en 

skildring av hur stort spann som finns inom en variabel. En jämförelse av kvartilsvärdena är ett 

annat spridningsmått, spannet mellan kvartil 1 och 3 redogör för var vi kan hitta 50 procent av 

värdena inom denna variabel (De Veaux et al, 2014). För att studera centraltendensen väger vi varje 

variabels medelvärde och median mot varandra. Stora skillnader mellan dessa tyder på ett skevt 

material, antingen åt höger eller vänster. För att se hur mycket ett värde i genomsnitt avviker från 

medelvärdet, inom varje variabel, undersöks standardavvikelsen. Vid en hög standardavvikelse är 

spridningen stor medan en låg standardavvikelse tolkas som att värdena finns nära medelvärdet (De 

Veaux et al, 2014). Standardavvikelsen är ett relevant mått på detta eftersom det ligger till grund för 

många statistiska beräkningar (Djurfeldt et al, 2010). Ekvationen följer här, efter De Veaux et al 

(2014, s 65): 

 

 

3.4.2. Bivariat analys 

I nästa steg är det relevant att se till en dubbelriktad, bivariat,4 analys där det handlar om att 

bearbeta variabler parvis (Olsson & Sörensen, 2007) för att se hur de två är relaterade till varandra 

(Bryman & Bell, 2013). I detta skede är det aktuellt att se till samband mellan variabler, det är dock 

inte samma sak som att kunna dra slutsatser om vilken variabel som orsakar effekten i den andra 

som både Bryman och Bell (2013) och De Veaux et al (2014) framhåller. De Veaux et al (2014) 

tydliggör att korrelation är en mer precis och passande term som syftar till det linjära förhållandet 

                                                 
4  Bivariat betyder, fritt översatt, “variationen av två”. Bi kommer från det latinska ordet bis som betyder “två gånger” eller “dubbel” 

och variat kommer från variatus som betyder “varierad” (Egidius, 2018b). 
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mellan två variabler, snarare än termen samband som innehåller ett större tolkningsutrymme, och 

Djurfeldt et al (2010) förklarar det som samvariationen mellan två variabler. Sådana tester är 

egentligen en form av enkel regressionsanalys då de består av en beroende variabel och en 

oberoende variabel, till skillnad från multipel regressionsanalys som innehåller en större mängd 

oberoende variabler (Djurfeldt et al, 2010). För att ta reda på om det finns en samvariation mellan 

variabler finns det flera olika tester att utföra och vilket som är mest passande är beroende på 

variablernas egenskaper (Djurfeldt et al, 2010; Bryman & Bell, 2013; De Veaux et al, 2014). I 

denna studie kommer huvudsakligen två test utföras: Pearsons korrelationstest (r) och Spearmans 

rho (𝜌). Pearson’s korrelationstest är det vanligast förekommande (Studenmund, 2014) och det 

rekommenderas av Bryman och Bell (2013). Testet ger en korrelationskoefficient (r) mellan -1 och 

1 som visar ifall samvariationen är negativ eller positiv, alltså vilken riktning relationen mellan 

variablerna har. Om koefficienten närmar sig -1 eller 1 är relationen stark och ifall den närmar sig 0 

är relationen svag (Saunders et al, 2012; Bryman & Bell, 2013; De Veaux et al, 2014). Se Tabell 6 

nedan för hur värdet av r kan utläsas. Pearsons korrelationstest används för de variabler som är 

intervall- eller kvotvariabler och ekvationen för att räkna ut samvariationen följer nedan, efter De 

Veaux et al (2014, s 173): 

 

 

När minst en av de två variablerna är en kategorivariabel är inte Pearsons korrelationstest 

applicerbart och istället är Spearman’s rho (𝜌) lämpligt (Djurfeldt et al, 2010; Bryman & Bell, 

2013). I denna studie prövas samvariationen mellan de kvantitativa variablerna skuldkostnad (COD) 

och CSR-poäng (ESGcomb) mot CSR-redovisning (DISC) som är en dikotom ja/nej-variabel och 

Spearmans rho har fördelen av att kunna omvandla kategorivariabler till en rangordnad skala av 

deras olika mätvärden (Djurfeldt et al, 2010; De Veaux et al, 2014). Spearman’s rho ger liksom 

Pearson’s r en korrelationskoefficient mellan -1 till 1 och kan tolkas på samma vis (Bryman & Bell, 

2013), se tabell 7 nedan. Ekvationen för beräkning av Spearmans rho är den som redovisas här, 

efter Djurfeldt et al (2010, s 150):  
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Figur 3. Tolkning av korrelationskoefficiententerna r och 𝜌 utifrån Saunders et al (2012, s 521). 

  

3.4.3. Multivariat analys 

För att testa hypoteser är multipel regressionsanalys en mer avancerad metod av orsaksanalys och 

den ger möjlighet att testa hur flera variabler förhåller sig till varandra (Djurfeldt et al, 2010). 

Bryman och Bell (2013) framhåller att multivariata analyser är användbara när det finns funderingar 

kring falska samband, mellanliggande variabler eller när fler variabler påverkar sambandet. Som 

diskuterats tidigare har denna studie som utgångspunkt att CSR-rapportering möjligen kan vara en 

mellanliggande variabel som påverkar hur stor utväxling ett företags CSR-aktiviteter ger, på dess 

skuldkostnader i detta fall. Därav är en multipel regressionsanalys väl lämpad för att se till ett 

förhållande mellan tre variabler eller fler (Bryman & Bell, 2013) och en styrka med multipel 

regressionsanalys är att det ger möjlighet att inkludera ett flertal oberoende variabler som kan 

användas för att kontrollera sambandets äkthet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Därtill har flera 

erkända studier (Dhaliwal et al, 2011; Goss & Roberts, 2011; Ye & Zhang, 2011; Cheng et al, 

2014) inom ämnet använt sig av multipel regressionsanalys vilket validerar metodvalet.  

 

En linjär regression används, liksom vid den bivariata analysen, med skillnaden att det där rörde sig 

om en enkel linjär regression. En linjär regression förutsäger en rät linje för ett möjligt samband 

mellan den beroende och de oberoende variablerna som ingår i studien. För att anpassa den räta 

linjen till dataunderlaget finns olika sätt att gå tillväga (Djurfeldt & Barmark, 2009) och i denna 

studie tillämpas den som är vanligast förekommande, kallad minsta kvadratmetoden, som utformas 

på ett sådant sätt att summan av de kvadrerade residualerna blir den lägsta möjliga (Djurfeldt & 

Barmark, 2009; Moore, McCabe, Alwan, Craig & Duckworth, 2011). Summan av de kvadrerade 

residualerna är en variansanalys, vilken resulterar i ett mått på en determinationskoefficient (R2). 

Måttet på R2 kan anta ett värde mellan 0 och 1 och anger hur väl de oberoende variablerna kan 

förklara vad som sker med den beroende variabeln, där ett värde nära 0 utläses som att de 

oberoende svarar för liten eller ingen varians i den beroende variabeln och ett värde nära 1 indikerar 

att modellen fångar upp en fullständig eller omfattande förklaring (Djurfeldt et al, 2010). I 
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resultatavsnitten 4.3 - 4.4 nedan demonstreras dessa regressions- och variansanalyser för att 

åskådliggöra ifall de oberoende variablerna har en statistiskt fastställd påverkan på den beroende 

variabeln skuldkostnad (Djurfeldt et al, 2010). En justerad R2-koefficient kommer också redovisas, 

denna är dock aktuell främst för de analyser som innehåller mindre än 200 observationer, vilket inte 

är fallet i denna studie (Djurfeldt et al, 2010). Båda måtten kommer ändå att redovisas med avsikt 

att vara så transparent som möjligt. 

 

 3.4.3.1. Test av medierande variabel 

I denna studie undersöks den eventuella medierande rollen av CSR-rapporteringens betydelse med 

hjälp av de multipla regressioner som beskrivs av Baron och Kenny (1986). Med hjälp av test om 

mediering undersöks om den association som finns mellan skuldkostnad (C) i Figur 4, kan förklaras 

av mediatorn CSR-rapportering (B) via CSR-aktiviteter (A). Om CSR-rapportering helt förklarar 

kopplingen mellan CSR-aktiviteter och skuldkostnad, kommer det inte längre finnas något 

statistiskt signifikant samband mellan CSR-aktiviteter och skuldkostnad efter att CSR-rapportering 

förts in i regressionsekvationen. Om CSR-aktiviteter fortfarande är signifikant när CSR-

rapportering förts in talar det för delvis mediering, då de båda variablerna förklarar skuldkostnad i 

någon mån. Detta förutsätter i båda fallen att sambandet med CSR-aktiviteter är signifikant, annars 

kan ingen mediering stödjas (Baron & Kenny, 1986). Vissa förhållanden bör vara uppfyllda för att 

kunna utföra en medieringsanalys och redovisas nedan i de steg som ingår i analysen:  

 

1. Ett signifikant samband ska finnas mellan den oberoende variabeln CSR-aktiviteter (ESG) 

och den beroende variabeln skuldkostnad (COD). Se (C) i Figur 4. 

2. Ett signifikant samband ska finnas mellan den oberoende variabeln CSR-aktiviteter (ESG) 

och mediatorn CSR-rapportering (ESGint). Se (A) i Figur 4. 

3.  Ett signifikant samband ska finnas mellan mediatorn CSR-rapportering (ESGint) och den 

beroende variabeln skuldkostnad (COD). Se (B) i Figur 4. 

4. Ett signifikant samband ska kvarstå mellan mediatorn CSR-rapportering (ESGint) och den 

beroende variabeln skuldkostnad (COD), vid tillägg av den oberoende variabeln CSR-

aktiviteter (ESGint). Förutsatt att det kriteriet uppfylls bedöms medieringen av CSR-

rapportering (ESGint), delvis eller full mediering, utifrån om den oberoende variabeln CSR-

aktiviteters signifikans (ESG) kvarstår eller inte. 
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3.4.4. Statistisk signifikans  

Statistisk signifikans har nämnts tidigare i texten och det hänförs till att denna studie söker bekräfta 

sina hypoteser och resultat med hjälp av statistisk signifikans. Vid hypotesprövning beräknas 

sannolikheten för att ett samband i urvalet skulle kunnat uppkomma slumpmässigt, om det inte 

finns något faktiskt samband i populationen. Om sannolikheten är tillräckligt liten kan den ställda 

hypotesen antas (Djurfeldt et al, 2010). Den högsta, acceptabla signifikansnivån inom 

samhällsvetenskapen anses vara på femprocentsnivån för risken att få falska samband (Djurfeldt et 

al, 2010; Bryman & Bell, 2013) och likaså kommer den vara i denna studie. En statistisk signifikans 

på p = 0.05 (5%) innebär att acceptera risken att det i fem fall av 100 kommer att visa ett samband i 

urvalet som inte motsvaras av populationen. På denna signifikansnivå är det inte troligt att 

sambandet som observeras är slumpmässigt och därför anses den vara en godtagbar nivå (Bryman 

& Bell, 2013).  

 

3.4.5. Felkällor 

När en multipel regression ska genomföras finns vissa förbehåll för att regressionen ska vara 

korrekt. Moore et al (2011) berör kraven som finns på insamlat datamaterial för att en 

regressionsanalys ska kunna lyckas; urvalets residualer ska vara normalfördelade, de ska ha en 

homoskedastisk spridning och det ska inte förekomma någon multikollinearitet mellan oberoende 

variabler. 
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3.4.5.1. Normalfördelade residualer och heteroskedasticitet 

När värdet hos den beroende variabelns ska förutsägas med hjälp av en multipel regression uppstår 

feltermer som kallas residualer. Feltermerna utgörs av skillnaden mellan det faktiska, observerade 

värdet och det förväntade värdet som förutspås av regressionslinjen (Moore et al, 2011). Det är 

viktigt att ta fördelningen av residualerna i beaktande då estimeringen av den beroende variabeln 

kan bli missvisande ifall de verkliga observationerna skiljer sig från de estimerade i alltför stor 

utsträckning (Djurfeldt et al, 2010). Ju mer centrerade de observerade värdena är kring 

regressionslinjen, desto mer normalfördelade är de (Moore et al, 2011). För att kontrollera 

residualernas fördelning används histogram och normalfördelningsdiagram som grafiska hjälpmedel 

(Djurfeldt et al, 2010; Moore et al, 2011).  

 

En jämn spridning av residualerna är önskvärd, då råder homoskedasticitet (Moore et al, 2011). Då 

spridningen på residualerna visar upp en ojämn tendens finns istället risk för heteroskedasticitet, 

vilket inte är ovanligt i regressionsanalyser påpekar Djurfeldt och Barmark (2009). När 

heteroskedasticitet råder visar det en snedfördelning av residualerna. På ett spridningsdiagram visar 

detta sig som en solfjädersform (Djurfeldt & Barmark, 2009) och det beror på att spridningen av 

residualerna längs regressionslinjen är mindre för lägre värden av lutningskoefficienten och ökar 

mer för högre värden av lutningskoefficienten (Studenmund, 2014). Studenmund (2014) tillägger 

att dataunderlagets egenskaper bör tas i beaktning vid en utvärdering av heteroskedasticitet då 

exempelvis tidsseriedata kan generera en varians i residualerna utifrån att mätvärden kan förändras 

över tid. 

   

 3.4.5.2. Multikollinearitet 

Viss problematik med så kallad multikollinearitet kan föreligga vid multipla regressionsanalyser, 

vilket riskerar att påverka regressionen och föranleda missvisande resultat (Djurfeldt & Barmark, 

2009; Moore et al, 2011). Multikollinearitet kommer sig av en samvariation mellan oberoende 

variabler enligt Djurfeldt och Barmark (2009). De oberoende variablerna är då högt korrelerade 

med varandra och effekten på den beroende variabeln kan vara svår att urskilja varifrån den 

härstammar, vilken effekt som kan härledas till vilken variabel (Moore et al, 2011; Studenmund, 

2014). För att utreda ifall multikollinearitet föreligger kan korrelationsanalyser användas och i 

denna studie nyttjas både Pearson’s r och VIF-test (Djurfeldt et al, 2010; Bryman & Bell, 2013). I 

korrelationsmatrisen bör r-värden över 0,8 eller under -0,8 antas som varningssignaler för 

multikollinearitet (Djurfeldt et al, 2010). Djurfeldt och Barmark (2009) framhåller att en enkel 

korrelationsmatris har sina begränsningar och föreslår därför en kollinearitetsdiagnos som 
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undersöker Variance Inflation Factors (VIF) som mer ändamålsenlig. VIF ger ett index på hur 

mycket variationen ökar till följd av mulitkollinearitet, med ett värde för varje oberoende variabel 

(Studenmund, 2014). I ett VIF-test signalerar värden upp till 1 på att det inte är något problem med 

mulitkollinearitet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Både Studenmund (2014) och Djurfeldt och 

Barmark (2009) påtalar svårigheten med att det finns olika övre gränsvärde för när 

multikollinearitet antas föreligga. Djurfeldt och Barmark (2009) nämner värden över 2,5 som en 

gräns för när problem kan förekomma, medan Studenmund (2014) lägger en gräns på värden 

överstigande 5 som visar på svår multikollinearitet. Hair et al (2006, i Saunders et al, 2012), liksom 

Moore et al (2011), rekommenderar istället VIF-värden över 10 som gränsen för hög kollinearitet. 

För att bringa reda i det hela tar denna studie råd från Studenmund (2014) och kompletterar en 

korrelationsmatris över r-värden med ett VIF-test och ser till resultaten från de båda för att 

presentera en rättvisande bild, särskilt då inte heller VIF-testet alltid ger ett komplett resultat i sin 

avskildhet. VIF-testet genomförs med hjälp av programmet IBM SPSS, dock följer en formel nedan 

för att åskådliggöra hur värdet räknas fram, för varje enskild variabel enligt Moore et al (2011, s 

623). Se mer i avsnitt 4.2 resp 4.2.1 och Tabell 6 för korrelationsmatrisen och tabell 8 för VIF-

testet. 

 

 

3.5. Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier är centrala begrepp för att bedöma forskningens kvalitet (Saunders et al, 2012). 

Reliabilitet, validitet och replikerbarhet utgör de viktigaste kriterierna enligt Bryman och Bell 

(2013). De får medhåll av flera forskare (Olsson & Sörensen, 2007; Djurfeldt et al, 2010; Saunders 

et al, 2012; Eliasson, 2013) som främst lyfter fram reliabilitet och validitet som relevanta för 

kvaliteten inom kvantitativ, företagsekonomisk forskning. Dessa två anses vara de bäst lämpade vad 

gäller att pröva en studies trovärdighet och tillförlitlighet, ifall studiens data är pålitlig och dessutom 

ifall forskningsresultaten går att styrka och är generaliserbara för en större population (ibid). För en 

diskussion kring denna studies kvalitet kommer nedan att redogöras för samtliga tre 

kvalitetskriterium.  
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3.5.1. Reliabilitet 

Reliabilitet är det kriterium som kopplas till en studies tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011; 

Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) framhåller att det vid kvantitativ forskning handlar 

om att mått på begrepp är stabila, följdriktiga och pålitliga. Patel och Davidson (2011) tillägger att 

det handlar om mätinstrumentets förmåga att motstå olika slags slumpinflytanden. Reliabla 

mätinstrument minskar felvärden och observerade värden närmar sig det sanna värdet (Patel & 

Davidson, 2011). För att säkra den interna validiteten har denna studie nyttjat mått på begrepp som 

är välbeprövade och frekvent använda i tidigare forskning. Studien har också ambitionen att vara fri 

från subjektivitet och tolkningar för att garantera en interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 

2013). 

 

För att höja reliabiliteten ytterligare av denna studie har flera rekommendationer av Saunders et al 

(2012) följts. Först har det redogjorts för vilka data som använts och varifrån de hämtats, 

datainsamlingen har presenterats med dess för och nackdelar och analysmetoder har påvisats. 

Dataunderlaget har hämtats från en välkänd organisation för att försäkra dess reliabilitet och 

trovärdighet då sådana organisationer är beroende av att tillgodose kunder med tillförlitlig data för 

sin överlevnad (Saunders et al, 2012). Vidare har data hämtats och presenterats på ett sätt som vill 

underlätta en replikering av studien i syfte att garantera hög reliabilitet, också det enligt anvisning 

av Saunders et al (2012). En hög reliabilitetsgrad handlar om att få likadant resultat vid en ny analys 

av samma variabler (Eliasson, 2013). Det enda förbehåll studien har är att Thomson Reuters 

Datastream förefaller att i viss mån byta ut företagen i sina listor emellanåt, åtminstone vad gäller 

listan “Full universe” i Asset4. Detta skulle kunna påverka studiens stabilitet (Bryman & Bell, 

2013). Sammantaget rör det sig om ett mindre antal företag som tillkommer eller försvinner (22 st 

av drygt 6000 st), varvid detta inte borde ge betydande problem då det totala antalet observationer 

är förhållandevis stort (De Veaux et al, 2014). 

 

Som Patel och Davidson (2011) framhåller finns det en relation mellan reliabilitet och validitet. En 

hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet, däremot är hög reliabilitet en förutsättning för hög 

validitet. Om det råder låg reliabilitet kommer även validiteten att vara låg (Patel & Davidson, 

2011; Eliasson, 2013). Olsson och Sörensen (2007) tillägger att hög validitet normalt också medför 

hög reliabilitet. Således kan slutsatsen dras att reliabiliteten är en förutsättning för validiteten och i 

nästa stycke fortsätter en mer utförlig förklaring kring kriteriet validitet.   



Maria Eriksson och Monica Isaksson Eléhn 

 

 

47 

 

3.5.2. Validitet 

Validiteten kan sägas vara det mest betydelsefulla forskningskriteriet (Bryman & Bell, 2013). 

Validiteten beskriver en studies giltighet (Eliasson, 2013) och en viktig del av den deduktiva 

processen är att kontrollera för studiens validitet (Saunders et al, 2012). Har studien gjort lämplig 

val för sitt syfte, är precisionen av resultaten på en god nivå och går studien att generalisera? 

(Saunders et al, 2012). Ett mått på validiteten blir således svaret på frågan om forskaren lyckats 

mäta det som är avsett att mätas (Olsson & Sörensen, 2007; Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2013; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

Validiteten på en studie är sammanbunden med dess operationalisering (Eliasson, 2013). För att 

data ska anses ha validitet ska den, förutom att allt är korrekt utfört och felfritt, också verkligen säga 

något om det som utredningen ämnar säga något om. När det kommer till validiteten för en mätning 

handlar det således om mätinstrumentets förmåga att mäta det som ska mätas poängterar Olsson och 

Sörensen (2007). En god validitet är viktig för att kunna generalisera resultatet till att gälla andra än 

det urval som gjorts och detta är en vanlig strävan för forskare inom kvantitativ forskning (Bryman 

& Bell, 2013). Generaliserbarheten är således ett mått på den externa validiteten (Saunders et al, 

2012).  

 

3.5.3. Replikerbarhet  

Som nämnts tidigare kan replikerbarhet knytas till kvalitetskriteriet reliabilitet då detta delvis 

bedöms utifrån en studies transparens i sina tillvägagångssätt och därigenom dess replikerbarhet. 

Även validiteten prövas genom operationaliseringen vid en replikering av studien, således är de tre 

begreppen sammanflätade för att ge en mångsidig bild av en studie (Bryman & Bell, 2013) Denna 

studie har ambitionen att vara möjlig att reproducera, främst utifrån att det höjer trovärdigheten och 

därtill av hänsyn till den företagsekonomiska forskningstraditionen där replikerbarhet är en högt 

skattad egenskap, vilket Bryman och Bell (2013) påpekar är relevant även om det sällan utförs 

några replikeringar. För att möjligheten till replikering ska finnas har detta metodavsnitt avsett att 

vara så informativt och ingående som möjligt vad gäller studiens empiriska del och likaså ämnar 

den vara i presentation och diskussion av resultaten i efterkommande kapitel. Skulle någon forskare 

vilja replikera denna studie skulle det tas som en stor komplimang av oss. 
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4. Resultat 

 
 

I fjärde kapitlet kommer studiens resultat att framställas. 

 

4.1. Deskriptiv statistik (univariat analys) 

I tabell 3 redogör vi för studiens deskriptiva statistik exklusive våra dummyvariabler som 

presenteras i tabell 4 och 5. Statistiken har utförts i IBM SPSS och våra analyser utgår från dessa 

siffror. Variablerna uttrycks i olika mått beskrivna under tabellen. Att jämföra variabler utifrån 

deskriptiv statistik är ett sätt att avgöra kvaliteten på datamaterialet. I Tabell 3 framgår antal, 

medelvärde, median, standardavvikelse, mini och maximivärde samt kvartilsvärden för alla 

observationer som vår data bygger på. Antalet observationer har uppkommit efter att varje företag 

studerats under perioden 2010 – 2017. 

 

Medelvärdet för räntebärande skulder (COD) är 4,54% och standardavvikelsen är 3,01. Den 

genomsnittliga ESG-poängen för företagen är 46,48 och där är standardavvikelsen 16,62. Värt att 

poängtera är också att de olika dimensionerna inom ESG (env, soc, cg och conv) alla har högre 

medelvärde än den sammanlagda ESG poängen, däremot är standardavvikelserna betydligt större 

inom dessa dimensioner. Detta signalerar att de olika dimensionernas värden har en större spridning 

och eftersom medelvärdet är ett mått som är känsligt för extremvärden, då det är en viktad summa 

av samtliga värden, är det vad vi ser i skillnaderna mellan den totala medelpoängen och de separata 

dimensionernas medelpoäng. För både social- och miljödimensionen finns ett medelvärde på 54,61 

poäng och inte långt efter kommer företagsstyrningsdimensionen med 53,38 poäng, medan 

dimensionen för kontroverser har ett medelvärde på 49,50 poäng. Vi har i vårt urval valt att använda 

observationer för räntekostnader upp till 20 procent eftersom vi ansåg att detta var en rimlig gräns 

att dra med tanke på antalet observationer samt att 20 procent kan betraktas som en tillräckligt hög 

ränta i detta sammanhang. Därav försvinner extremvärden för väldigt höga räntekostnader ur denna 

variabel. ESG-variablerna finns i skalan 0 - 100, i och med att det är en skala finns alla värden med 

och så gäller även för övriga kontrollvariabler, här kan extremvärden finnas men vi har valt att ha 

kvar dessa eftersom borttagning av dem kan förstöra materialet (De Veaux et al, 2014; Bryman & 

Bell, 2013). Vi har dock kontrollerat genom att studera histogram att våra huvudsakliga variabler är 

normalfördelade, vilket de är.  
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Tabell 3. Deskriptiv statistik 

 

4.1.1. Deskriptiv statistik för länder och branscher 

I tabell 4 tydliggörs hur många företag som finns representerade i studien från respektive land, och i 

tabell 5 kan antal företag per bransch utläsas. Det land som har flest observationer är USA som med 

6089 st står för c:a en tredjedel av urvalet. Tillsammans med Japan, Storbritannien, Kanada och 

Australien utgör de över 50 procent av urvalet. Detta kan jämföras med de nordiska länderna som 

finns representerade (Danmark, Finland, Norge och Sverige), som tillsammans har 743 

observationer, dvs 3,6 procent. Det finns alltså stora variationer mellan länderna. När det gäller 

inom vilka branscher dessa företag finns representerade så finns flest företag inom industrin, denna 

bransch bestod av 4 365 observationer, ca 21 procent av urvalet. Inom branscher är dock urvalet 

mer jämnt fördelat jämfört med urvalet för länderna. Enbart telekombranschen hade färre än 1 100 

observationer (522 st). Då urvalet utgörs av stora, börsnoterade företag i Thomson Reuters 

Datastreams Asset4-lista, vars hållbarhetsaktiviteter det finns information om i någon mån, kan 

sådana förutsättningar förklara dataunderlagets komposition till viss del. 
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Tabell 4. (antal företagsobsevationer/land) samt  Tabell 5. (antal företagsobservationer/ bransch) 
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4.1.2. Heteroskedasticitet 

Kontroll av heteroskedasticiteten gjordes genom att titta på fördelningen av residualer, av 

felmarginalerna mellan faktiska mätvärden och den uppskattade regressionslinjen (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Vår analys utfördes i IBM SPSS och resultatet visade på en normalfördelning av de 

flesta variablernas residualer, vilket ger en indikation på att det inte förekommer heteroskedasticitet. 

Istället kallas spridningen för homoskedastisk när den är jämnt fördelad, vilket är ett önskvärt 

utgångsläge (Djurfeldt et al, 2010 ). Dock fanns ett par diagram där vi anade tendenser till 

heteroskedasticitet, samtidigt som det är svårt att avgöra med ett såpass stort urval. Stöd för att ändå 

gå vidare med analysen hämtas från Studenmund (2014) som poängterar att heteroskedasticitet kan 

uppkomma utifrån den egenskapen tidsseriedata har, när värden ändras över tid, vilket är fallet i 

denna studies data. Utifrån de värden som ingår i studien är flera av dem monetära, vilket också kan 

förklara en viss ökad varians utifrån inflationens effekt över tid. I tillägg är det heller inte ovanligt 

att forskare går vidare trots tendenser till heteroskedastisk data (Studenmund, 2014). 

 

4.2. Pearson’s och Spearman’s korrelation (bivariat analys) 

Tabell 6 och 7 är korrelationsmatriser där vi genom bivariata analyser, vilket innebär att två 

variabler kontrolleras åt gången, kan utläsa korrelationen mellan studiens alla variabler, exklusive 

dummyvariablerna. Eftersom variabeln DISC är en binär variabel visas denna korrelation istället 

med Spearman’s rho och syns därför inte tillsammans med de numeriska variablerna utan finns i en 

egen tabell (Tabell 7). Med utgångspunkt i Saunders et als (2012) tolkning av 

korrelationskoefficienten (Tabell 6), ser vi att olika typer av samband existerar mellan studiens 

beroende och oberoende variabler. Mellan COD och de oberoende variablerna finns samband som 

är signifikanta både på 0,01 och 0,05 nivån. Mellan COD och ESGcg erhålls en 

korrelationskoefficient på 0,261 vilket enligt Saunders et al (2012) betyder ett svagt positivt 

samband, och sett till sambandet mellan COD och SIZE LN så är korrelationskoefficienten -0,348 

vilket visar ett måttligt starkt negativt samband enligt samma skala. Sambandet mellan COD och 

ESGcomb har däremot korrelationskoefficienten -0,014 vilket kan utläsas som ingen eller liten 

relation. Dock måste siffrorna sättas i relation till vad som mäts. Då skuldkostnaden mäts på en 

skala där en enhet motsvaras av en procents räntekostnad är det således stora steg jämfört med en 

enhets ökning i ESG-betyg, även om den skalan också betyder en procents ökning per enhet. Det är 

viktigt att förstå skillnaden eftersom ibland mäts myrsteg mot elefantsteg. I sammanhanget betyder 

en poäng på skalan för ESGcomb att det går att förvänta sig en räntesänkning med 0,014 procent, 

vilket inte är obetydligt alls för företag med hög skuldsättning. 
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Tabell 6. Pearsons korrelationsmatris 

 

I Tabell 7 kan vi se den binära variabeln CSR-rapporterings (DISC) samband med övriga variabler. 

Även här är vår utgångspunkt utifrån Saunders et als (2012) tolkning av korrelationskoefficienten. 

Vi kan se att samband finns med alla dimensionerna inom ESG, alla med signifikansnivåer på p < 

0,00 vilket innebär att endast en gång på 100 kommer verkligheten att avvika från uppskattningen. 

Sett till sambandet med den beroende variabeln skuldkostnad finns ett negativt samband på -0,042 

med signifikansnivån 0,000. Detta kan tolkas som ett positivt samband för företaget, ifall det 
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rapporterar och kommunicerar ut sina aktiviteter inom CSR sjunker skuldkostnaden med 0,042%. 

Med övriga variabler finns flera signifikanta samband nivån p < 0,01, där storlek med 0,307 har den 

högsta korrelationskoefficienten, vilket enligt Saunders et al (2012) är ett svagt positivt samband. 

 

 

Tabell 7. Spearmans korrelationsmatris 

4.2.1. Multikollinearitet 

När vi kontrollerar för multikollinearitet kan ses i tabellerna 6 och 7 att några värden mellan ESG-

dimensionerna ligger strax över 0,8, dock hamnar värdena mellan våra huvudsakliga oberoende 

variabler (ESGsoc, ESGenv, ESGcg, ESGconv och ESGcomb) under denna gräns tillsammans med 

alla övriga kontrollvariabler. Djurfeldt och Barmark (2009) rekommenderar att värdena ska befinna 
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sig inom spannet 0,8 och - 0,8 för de oberoende variablerna för att multikollinearitet inte ska 

förekomma. För att ytterligare säkerställa avsaknaden av multikollinearitet har VIF-tester utförts, 

denna visar att ESGint samt DISC, enligt Tabell 8 nedan, ligger över riktvärdet 2,5 som beskrivs av 

Djurfeldt och Barmark (2009) som ett problem. Gränserna för VIF-testerna har dock diskuterats 

även av Moore et al (2011) som istället godkänner värden upp till 10 och de resultat vi fick ligger 

en bra bit under dessa, varför den eventuella multikollineariteten inte behöver anses vara av 

betydande storlek. 

 

 

Tabell 8. VIF-test 

 

4.3. Multipla regressionstest i fyra steg av medierande variabel (multivariat analys) 

I avsnitten som följer nedan (4.3.1 - 4.3.7) kommer det redogöras för studiens regressionsanalyser 

vilka vi använt för att kunna besvara studiens hypoteser. Hypotes H1a och H1b visas inklusive de så 

kallade dummyvariablerna för länder medan återstående visas exklusive länder även om de finns 

med i regressionen. Leder CSR-aktiviteter till en minskning av företagets riskprofil, och som en 

följd av det till mer fördelaktiga lån eller är nackdelarna och kostnaderna så pass mycket högre att 

bankerna inte ger några bättre villkor åt socialt ansvariga företag?   

 

Vi har testat olika samband mellan skuldkostnaden (COD) och det kombinerade CSR-

aktivitetsmåttet (ESGcomb) och har samtidigt velat se om och hur eventuell kommunikation av 

CSR-rapporteringen har någon inverkan. Eftersom ESGcomb är ett kombinerat mått har vi även 

velat se på dimensionerna var för sig för att se deras respektive inverkan på skuldkostnaden. 

Regressionstesterna följer Baron och Kennys (1986) 4-stegs modell som testar ifall en medierande 

variabel finns.  
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4.3.1. Regressionsanalys: Skuldkostnad och de kombinerade CSR-aktiviteterna 

Den första regressionen redovisas i Tabell 9 och visar sambandet mellan COD och ESGcomb utan 

någon medierande variabel. Här testas följande hypotes: 

 

H1a: CSR-aktiviteter och dess totala poängsättning har ett negativt samband med 

efterkommande års kostnad för räntebärande skulder.  

 

Signifikansnivån för modellen är p < 0,01 och determinationskoefficienten R2 anger att de 

oberoende variablerna svarar för 31,7 procent av den beroende variabeln CODs varians. Variabeln 

ESGcomb har en koefficient på 0,003 vilket kan tydas som att ifall företagets poängsättning 

(ESGcomb) stiger en enhet skulle även COD öka med 0,003 (procent) under förutsättning att övriga 

oberoende variabler förblir konstanta. Signifikansnivån är p < 0,020 vilket understiger den 

accepterade risknivån inom samhällsvetenskaplig forskning som ligger på 0,05 (Bryman & Bell, 

2013) och kan utläsas som att endast 5 gånger av 100 kommer verkligheten avvika från 

estimeringen (De Veaux et al, 2014). De flesta kontrollvariablerna har en signifikansnivå på p < 

0,01, med detta menas att även de har en effekt på COD. Den inverkan kontrollvariablerna har visas 

av koefficienterna (förutsatt att alla andra variabler är konstanta) och är följande: storlek -0,267, 

skuldsättning -0,008, lönsamhet 0,001 och risk -0,002. I och med att vi använt oss av 

dummyvariabler för bransch samt verksamhetsland har modellen tagit i beaktande att det kan finnas 

skillnader mellan olika branscher och geografiska områden. Koefficienterna för dessa visar att det 

finns signifikanta skillnader och att de flesta länder påverkat värdet på den beroende variabeln. 

(Dessa används även kontinuerligt i alla kommande regressioner.) Tittar vi exempelvis på Frankrike 

så finns en signifikant effekt,  p < 0,01, med den ostandardiserade koefficienten -0,793, vilket enligt 

Saunders et al (2012) är ett starkt negativt samband, även Sverige har ett starkt negativt samband, -

0,545 och signifikansnivån p < 0,01. Detta kan jämföras med till exempel Norge som med 

signifikansnivån p < 0,01 har en ostandardiserad koefficient på 0,656. Detta kan utläsas som att 

vilket land ett företag är verksamt i påverkar skuldkostnaden utifrån räntenivåer, lagar och andra 

samhälleliga förutsättningar, för vissa länder ger det en positiv effekt och för andra en negativ 
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effekt. 

 

Tabell 9. Skuldkostnad och de kombinerade CSR-aktiviteterna. 

4.3.2. Regressionsanalys: Skuldkostnad och de separerade CSR-aktiviteterna 

Den andra hypotesen testas genom fyra olika regressioner och redovisas i tabellerna 10 - 13. Här 

visas sambandet mellan kostnad för räntebärande skulder (COD) och de olika dimensionerna inom 

CSR var för sig (social, miljö, företagsledning och kontroverser). Detta för att jämföra respektive 

dimension gentemot räntekostnaden, istället för att använda det kombinerade måttet som i den 

första regressionen. Även dessa regressioner görs utan någon medierande variabel, och testar 

följande hypotes: 

 

H1b: De olika dimensionerna inom CSR-aktiviteternas poängsättning har samtliga ett 

negativt samband med efterkommande års kostnad för räntebärande skulder. 
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Tabell 10 och 11. Skuldkostnad med den sociala dimensionen och miljödimensionen separerade. 

 

 

Tabell 12 och 13. Skuldkostnad med företagsstyrningsdimensionen och kontroversdimensionen separerade. 

 

I dessa modeller ligger signifikansnivåerna på p < 0,01 och determinationskoefficienten R2 anger att 

de oberoende variablerna svarar för (en liten ökning jämfört med ESGcomb) upp till 32 procent av 

den beroende variabeln CODs varians. CSR-variablerna ESGsoc, ESGenv och ESGcg är samtliga 
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signifikanta på p < 0,01 nivån och har positiva koefficienter på 0,003, 0,004 respektive 0,008. Detta 

utläses som att de alla har ett positivt samband med COD och kan tydas som att de ökar företagets 

lånekostnader. Ifall företagets poängsättning ökar med en enhet inom någon av de tre 

dimensionerna skulle även skuldkostnaden öka med 0,003, 0,004 alternativt 0,008 (procent).  När 

det gäller den sista dimensionen ESGconv är även den signifikant på nivån p < 0,01, även om denna 

skiljer sig åt i förhållandet till COD. ESGconv har ett negativt samband med COD med 

koefficienten -0,006. Resultatet innebär att en ökning med en poäng i kontroversdimensionen 

innebär samtidigt en sänkt räntekostnad med 0,006 procent om samtliga övriga variabler förblir 

konstanta. 

 

De flesta kontroll- och dummyvariablerna har en signifikansnivå under p < 0,05, att 

signifikansnivåerna höjs något när ESG-dimensionerna är separerade bör noteras. Kontrollvariabeln 

för företagets storlek visar koefficienter på runt -0,3 vilket kan ses som att företagets storlek är en 

viktig faktor när det gäller dess räntekostnad. Även de flesta inkluderade kontrollvariabler påverkar 

räntekostnaderna med ett negativt samband (LEV, TQ, BETA), det är ROI som står ut som en 

kontrollvariabel med ett positivt samband. Som synes av branschvariablerna varierar 

grundförutsättningarna för skuldkostnader olika beroende på vilken bransch företaget är verksamt 

inom.  

4.3.3. Regressionsanalys: CSR-rapportering och de kombinerade CSR-aktiviteterna  

Nedanstående regression visas i tabell 14 och behandlar steg 2 i Baron och Kennys (1986) 

medieringsanalys. I vår modell avser det sambandet mellan CSR-rapportering och företagets CSR-

aktiviteter. ESGint används som beroende variabel medan ESGcomb är den oberoende variabeln 

och vi testar följande hypotes: 

 

H2a: CSR-rapportering har ett positivt samband med poängsättningen av företagets CSR-

aktiviteter. 
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Tabell 14. CSR-rapportering och de kombinerade CSR-aktiviteterna 

 

Signifikansnivån för modellen är p < 0,01 och determinationskoefficienten R2 anger att de 

oberoende variablerna svarar för  76,6 procent av den beroende variabeln ESGints varians. 

Korrelationskoefficienten för ESGcomb är 0,383 med en signifikansnivå på p < 0,01, vilket enligt 

Saunders et al (2012) kan betraktas som en måttligt starkt positivt samband. Sambandet med 

variabeln för rapportering har ett ännu starkare positivt samband med korrelationskoefficienten 

0,625 och signifikansnivån p < 0,01. Multikollinearitet kan misstänkas vid för stark korrelation och 

vi har redogjort för detta under 4.2.1 och menar att dessa värden ligger under gränsvärdena för det. 

Resultatet här kan tolkas som att ifall poängen för ESGcomb skulle öka med en enhet så skulle 

ESGint öka med 0,383 ifall alla andra oberoende variabler förblir konstanta. Förmågan och viljan 

att kommunicera ut sin CSR-rapportering ökar alltså med högre poäng. Det finns ett positivt 

samband mellan dessa två variabler. Tittar vi på kontrollvariablerna ser vi att flera av dessa har 

signifikansnivå på p < 0,01 så även de har en påverkan på ESGint.  

         4.3.4. Regressionsanalys: CSR-rapportering och de separerade CSR-aktiviteterna 

Följande regressioner för att testa hypotes H2b visas i tabellerna 15 - 18 och behandlar även dessa 

steg 2 i Baron och Kennys (1986) mederingsanalys. Denna gång avser det sambandet mellan CSR-
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rapportering och företagets CSR-aktiviteter uppdelade i de olika dimensionerna. ESGint används 

som beroende variabel medan ESGsoc, ESGenv, ESGcg och ESGconv är de oberoende variablerna. 

Således testas följande hypotes: 

 

H2b: CSR-rapportering har ett positivt samband med poängsättningen av samtliga av 

företagets separerade CSR-aktiviteter.  

 

 

Tabell 15 och 16. CSR-rapportering med den sociala dimensionen och miljödimensionen separerade. 



Maria Eriksson och Monica Isaksson Eléhn 

 

 

61 

 

 

Tabell 17 och 18. CSR-rapportering med företagsstyrningsdimensionen och kontroversdimensionen separerade. 

 

Signifikansnivån för samtliga modeller är p < 0,01 och determinationskoefficienterna R2  visar att de 

oberoende variablerna svarar för 39 procent som lägst (ESGconv) och 72 procent som högst 

(ESGenv) av den beroende variabeln ESGints varians. Korrelationskoefficienterna är positiva på 

0,748 för ESGsoc, 0,757 för ESGenv, 0,709 för ESGcg och negativ på -0,131 för ESGconv. 

Signifikansnivå av resultaten i sin helhet ligger på p < 0,01, vilket indikerar att endast 1 gång av 

100 kommer verkligheten avvika från estimeringen. Implikationen av resultaten kan utläsas som att 

i de fall poängen för de olika CSR-dimensionerna skulle öka med en poäng, allt annat lika, skulle 

rapportering öka med 0,757 poäng som mest för miljödimensionen, med nästan lika mycket för den 

sociala dimensionen på 0,748 poäng och 0,709 poäng för företagsstyrningsdimensionen. Vad gäller 

kontroversdimensionen antyder resultatet att rapporteringen skulle minska med 0,131 poäng för 

varje ytterligare poäng inom dimensionen för kontroverser. Förmågan och viljan att kommunicera 

ut sin CSR ökar alltså med högre poäng även i de separerade dimensionerna, med undantaget för 

kontroverser. Om vi studerar kontrollvariablerna har även ett flertal av dessa signifikansnivåer på p 

< 0,01 som kan utläsas som att även de har en inverkan på företagsrapporteringen. Starkast 

samband finner vi med företagets rapportering och storleken på företaget med ett samband som 

klassas som på gränsen mellan måttligt starkt och starkt enligt Saunders et al (2012).  
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4.3.5. Regressionsanalys: Skuldkostnad och CSR-rapportering 

Vår femte regression visas i Tabell 13 och behandlar steg 3 i Baron och Kennys (1986) 

medieringsanalys. I vår modell avser det sambandet mellan kostnaden för räntebärande skulder och 

företagens CSR-rapportering. COD är den beroende variabeln medan DISC och ESGint är de 

oberoende variablerna vi tittar på. Följande hypotes testas: 

 

H3: CSR-rapportering har ett negativt samband med kostnad för räntebärande skulder. 

 

 

Tabell 19. Skuldkostnad och CSR-rapportering 

 

Signifikansnivån för modellen är p < 0,01 och determinationskoefficienten R2 anger att de 

oberoende variablerna svarar för 31,6 procent av den beroende variabeln CODs varians. 

Korrelationskoefficienten för ESGint är 0,003, även den med en signifikansnivå på p < 0,01. 

Resultatet här visar att ifall poängen för ESGint skulle öka med en enhet så skulle räntekostnaden 

öka med 0,003 ifall alla andra oberoende variabler förblir konstanta. Det finns ett positivt samband 

mellan dessa två variabler och kostnaden ökar alltså med högre poäng. Ett flertal kontrollvariabler 

har likaså en signifikansnivå på p < 0,01 så även de har en påverkan på COD. 
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4.3.6. Regressionsanalys: Skuldkostnad och de kombinerade CSR-aktiviteterna, med 

CSR-rapportering som medierande variabel 

Nästkommande regression visas i Tabell 20 och behandlar steg 4 i Baron och Kennys (1986) 

medieringsanslys. I modellen vill vi se ifall CSR-rapportering har en medierande effekt på 

förhållanden mellan COD och ESGcomb. COD är åter den beroende variabeln medan ESGint, 

DISC och ESGcomb är de oberoende variablerna vi intresserar oss för. Följande samband testas:  

 

H4a: CSR-rapportering är en medierande variabel mellan företagets CSR-aktiviteter och 

dess räntebärande skulder. 

 

Signifikansnivån för modellen är p < 0,01 och determinationskoefficienten R2 anger att de 

oberoende variablerna svarar för 31,8 procent av den beroende variabeln CODs varians. 

Korrelationskoefficienten för ESGint är 0,003 med en signifikansnivån p < 0,01, medan 

korrelationskoefficienten för ESGcomb -0,001 inte längre har ett signifikant resultat med nivån p > 

0,001. Enligt Baron och Kennys (1986) modell finns en full medieringseffekt ifall sambandet 

mellan ESGint och den beroende variabeln COD, efter införandet av den misstänkta 

medieringsvariabeln, består signifikant medan sambandet mellan den andra oberoende variabeln 

ESGcomb och den beroende variabeln COD inte längre är signifikant. Som kan ses i Tabell 20 

uppfylls båda dessa villkor, vilket utläses som att CSR-rapporteringen har en medierande effekt.  

Kontrollvariablerna har signifikansnivåer på p < 0,01 vilket utläses som att de påverkar COD.  
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Tabell 20. Skuldkostnad, CSR-rapportering samt CSR-aktiviteter 

4.3.7. Regressionsanalys: Skuldkostnad och de separerade CSR-aktiviteterna, med CSR-

rapportering som medierande variabel 

I de sista regressionerna visas resultaten i tabellerna 21 - 24 nedan, separerade med varje 

dimensions resultat för sig. Här redovisas varje dimensions påverkan på skuldkostnaden med 

hänsyn till en eventuell medierande effekt av CSR-rapportering. Även denna regression behandlar 

således steg 4 i Baron och Kennys (1986) medieringsanslys. COD är den beroende variabeln medan 

ESGint och de separerade dimensionerna ESGsoc, ESGenv, ESGcg samt ESGconv utgör de 

oberoende variablerna. 

 

H4b: CSR-rapportering är en medierande variabel mellan företagets separerade CSR-

aktiviteter och dess räntebärande skulder. 
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Tabell 21 och 22. Regressionsanalys Skuldkostnad, CSR-rapportering med den sociala dimensionen och 

miljödimensionen separerade. 

 

Tabell 23 och 24. Regressionsanalys: Skuldkostnad och CSR-rapportering med företagsstyrningsdimensionen och 

kontroversdimensionen separerade. 

 
 

Regressionsmodellerna har var och en signifikansnivåer på p < 0,0101 och 

determinationskoefficienten R2 anger att de oberoende variablerna svarar för knappt 32 procent av 

den beroende variabeln CODs varians. I resultatet kan utläsas att den sociala dimensionen och 
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dimensionen för kontroverser med signifikansnivån är de som påverkar skuldkostnaden med ett 

negativt samband, -0,001 respektive -0,005. Här ska dock noteras att den sociala dimensionen inte 

är signifikant på nivån p < 0,05 medan kontroversdimensionen har en signifikansnivå på p < 0,01. 

Dimensionen för miljö samt dimensionen för företagsstyrning, båda med signifikansnivå p < 0,01, 

påverkar istället skuldkostnaden med ett positivt samband på 0,003 respektive 0,007.  

 

De viktigaste resultaten i ovanstående regressioner avläses genom att studera signifikansnivåerna på 

de olika ESG-variablerna i förhållande till ESGint. Som går att observera i Tabell 21 förlorar 

ESGsoc sin signifikans vid införandet av variabeln ESGint (vilket går att jämföra med Tabell 10). 

Detta resultat ger att CSR-rapportering har en full medierande effekt (Baron & Kenny, 1986) på 

poängsättningen av den sociala dimensionen. Den indirekta effekten beräknas till 0,748 * 0,003 = 

0,002 och således återstår endast 0,003 - 0,0022 = 0,0008 av det direkta sambandet (Sobel, 1982). 

Här ser vi alltså att CSR-rapporteringen förklarar drygt två tredjedelar av det totala sambandet 

mellan CSR-aktiviteter inom den sociala dimensionen och företagets kostnader för räntebärande 

skulder. För övriga dimensioner består signifikansnivåerna för ESGenv och ESGint på p < 0,05 

enligt Tabell 22 samt på nivån p < 0,01 för ESGcg, ESGconv och ESGint enligt tabellerna 22 - 23 

(jämför tabellerna 11 - 13). Alltså existerar det en medierande effekt även mellan de återstående tre 

dimensionerna och CSR-rapporteringen. Här räcker stödet endast till delvis mediering då samtliga 

resultat behåller sina signifikansnivåer (Baron & Kenny, 1986).  
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5. Diskussion 

 
 

I det femte och sista kapitlet diskuterar vi resultatet utifrån de regressionsanalyser som 

presenterades i avsnitten 4.3.1 - 4.3.5.1 och som har sin grund i våra hypoteser. Detta för att 

besvara studiens syfte. Vi kopplar resultaten till befintlig forskning och till teorin som presenterats i 

vårt teorikapitel. Genom att gå igenom regressionerna i turordning avhandlas även hypoteserna i 

den ordning de ställts upp.  

 

5.1. Resultatdiskussion 

Huruvida ett samband finns mellan företagens CSR-aktiviteter och företagets skuldkostnad har varit 

den huvudsakliga och även drivande frågan i denna studie. Kan CSR-aktiviteter påverka 

skuldkostnaden på ett för företaget positivt sätt, genom ett negativt samband?  Resultaten av vår 

undersökning visar på att CSR-aktiviteter påverkar, men på helt olika sätt. Vi var redan från start 

något skeptiska till att ett kombinerat mått för att mäta hållbarhetsaktiviteter är det mest optimala, 

vilket även bekräftas av tidigare studier inom ämnet (Peloza, 2009). Att separera det kombinerade 

måttet för att kunna se varje dimensions påverkan blev därför ett naturligt val. I och med att 

resultatet blev klart bekräftades också misstankarna vi hade kring mätningen och bedömningen av 

CSR-aktiviteter. Vår tredje och sista tes handlar om att utreda vilken roll rapporteringen av CSR har 

för företagets räntekostnad. Vår föraning säger oss att intressenter, i detta fall banker, framförallt 

har ett behov av att få veta att företaget är engagerat i olika CSR-aktiviteter men också vilka CSR-

aktiviteter företagen är inblandade i. Argumentationer kring ovanstående teser kommer att 

behandlas närmare i kommande avsnitt. 

 

5.1.1. Skuldkostnad och de kombinerade CSR-aktiviteterna 

Vi har testat sambandet mellan skuldkostnad och CSR-aktiviteter genom en multipel 

regressionsanalys där vi använt COD som måttet på skuldkostnad och ESGcomb som mått på 

företagens CSR-aktiviteter. Tidigare har vi nämnt att vi beaktar resultat upp till signifikansnivån p < 

0,05, även om de flesta samband vi diskuterar har signifikansnivåer på p < 0,01. En signifikansnivå 

på p < 0,05 innebär att sannolikheten för att resultatet stämmer är 95 procent, det är också den nivån 

som enligt Bryman och Bell (2013) menar föredras inom samhällsvetenskaplig forskning. De 

Veaux et al (2012) menar att man inte helt ska acceptera eller förkasta en hypotes utifrån den 
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signifikansnivå som valts som acceptabel, utan att det är tvunget att titta på det faktiska p-värdet 

och vad det representerar eftersom små skillnader annars kan få för för stor betydelse. 

 

Den första hypotesen, H1a, och således det första steget i medieringsanalysen postulerar att ett 

företags CSR, mätt genom den kombinerade poängsättningen, har ett negativt samband med 

företagets skuldkostnad. Resultatet som erhölls visar istället ett signifikant positivt samband på 

0,05-nivån och tyder på att skuldkostnaden för företagen istället ökar med koefficienten 0,003 i takt 

med att de får en högre poängsättning på sina CSR-aktiviteter. Vid en första anblick ser 

regressionskoefficienten inte stor ut men innebär egentligen att en ökning av CSR-aktiviteter med 

en enhet medför en stor ökning i företagets skuldkostnad. För ett företag med skulder på 1 miljard 

kronor skulle detta innebära en ökad skuldkostnad på 3 miljoner för varje extra ESG-poäng 

företaget erhåller, ceteris paribus. Detta resultat ger att vår hypotes inte kan bekräftas och stämmer 

med de resultat som Magnanelli och Izzo (2017) erhållit när de undersökt sambandet mellan CSR 

och skuldkostnad under åren före den globala finanskrisen. Goss och Roberts (2011) har bekräftat 

en något högre skuldkostnad för företag som presterar under genomsnittet inom de tre 

dimensionerna miljö, social och företagsstyrning och överlag går resultaten ofta isär (Horváthová, 

2010; Orlitzky et al, 2013).  Möjligen kan våra resultat vara en del i det U-formade samband som 

Ye och Zhang (2011) finner i sin studie där kinesiska företag med ovanligt hög eller låg CSR har 

högre skuldkostnad och där de inom det “optimala” spannet har lägre skuldkostnad. Samtidigt 

poängterar Chen et al (2017) att kinesiska förhållanden möjligen inte är applicerbara på en stor del 

av världen då Kina har statsägda banker som agerar annorlunda jämfört med de privatägda som 

dominerar i övriga världen.  

 

Studiens resultat är följaktligen inte i linje med intressentteorin och legitimitetsteorin som ponerar 

att CSR borde vara relevant för banker och kreditinstitut då de har ett direkt intresse i företagen och 

där CSR fungerar legitimitetsskapande (Donaldson & Preston, 1995; Shankman, 1999; Maroms 

2006; Galbreath, 2010). Det är inte relevant att förkasta tidigare forskning i ämnet, därför blir 

frågan varför det inte förekommer ett negativt samband? Liksom Sharman och Fernando (2008) 

konstaterar agerar banker annorlunda jämfört med aktiemarknaden eller andra intressenter. Kanske 

läggs inte särskilt stor vikt vid företagets CSR eller möjligen är det inte tillräckligt stor del av 

skuldkostnaderna som baseras på CSR-betyget för att sambandet ska vara upptäckbart. Eventuellt 

ger ett gott CSR-betyg inte effekter på räntekostnaden utan effekter i form av andra fördelar såsom 

ökad kreditvärdighet (Oikonomou et al, 2012), större låneutrymme eller liknande. Tidigare 

forskning visar exempelvis att företag med bättre CSR har mer eget kapital i förhållande till skulder 



Maria Eriksson och Monica Isaksson Eléhn 

 

 

69 

 

och att de har färre långfristiga skulder och fler kortfristiga skulder (Benlemlih, 2015). Om vi utgår 

från dataunderlaget går det att diskutera möjligheten att resultatet skulle varit annorlunda för mindre 

företag. Eftersom studien utfördes på stora publika företag finns eventualiteten att CSR inte kan 

tillföra några extra kreditmässiga fördelar som företagen inte redan besitter, däremot är det möjligt 

att de behöver hålla en viss nivå på sin CSR för att inte tappa förtroende (Ljungdahl, 1999). Det 

finns också anledning att reflektera över de mått som använt för studien. Kostnad för räntebärande 

skulder, COD, torde vara ett framåtblickande, marknadsmässigt mått som utgår ifrån de 

bedömningar som görs av företagets intressenter, kreditgivare i detta fall. Å andra sidan kan det lika 

gärna vara ett mått som istället speglar vad skett i föregående års redovisningsmässiga resultat, 

beroende på vad kreditgivare väger in i sina bedömningar och vilken tyngd de olika övervägandena 

ges (Cochran & Wood, 1984; Peloza, 2009; Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015).  

 

Vårt resultat tyder på att ökade satsningar på CSR uppfattas som en belastning av borgenärerna 

eftersom skuldkostnaden ökar. Räntan är borgenärarenas skydd mot den risk de tar genom att låna 

ut kapital, även om säkerheter finns. Skuldkostnadens ökning med ökande CSR-investeringar 

indikerar uppenbarligen att borgenärerna agerar som om kapital investerat i CSR är affärsmässigt 

bortkastade. Vårt resultat som bygger på ett stort empiriskt underlag är därför ett indicium om att 

hittillsvarande föreställningar om borgenärers syn på CSR är teoretiska skönmålningar, ofta utan 

empiriska belägg. Våra resultat, särskilt i ljuset av de stora svårigheter forskningen om CSR-

prestationers lönsamhet haft att finna starka, oemotsagda bevis, ger anledning att ifrågasätta den 

bild av CSR som legitimitetsskapande riskreduktionsmekanism i förhållande till borgenärerna. 

Kreditgivning är dock ett komplext fenomen varför resultat som erhålls även med ett stort antal 

relevanta kontrollvariabler bör tolkas med försiktighet. Alternativt finns förklaringen i det som 

Friede et al (2015) belyser; att endast en fjärdedel av professionella investerare tar icke-finansiell 

information med i övervägande inför investeringsbeslut och att endast 10 procent av internationellt 

professionella investerare får formell träning i hur de ska väga in ESG-kriterier i 

investeringsanalysen. 

 

Innan vi går vidare till hypotes H2 vill vi ta i beaktande att ESGcomb som mått inte fångar alla 

nyanser. Eftersom ESGcomb är ett integrerat mått som representerar fyra olika dimensioner av 

CSR-aktiviteter har vi i hypotes H1b även undersökt sambandet mellan skuldkostnad och respektive 

dimension av CSR-aktiviteter. Vi erhöll signifikanta resultat för alla fyra dimensionerna var för sig. 

Dessa resultat diskuteras i kommande avsnitt.   
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5.1.2. Skuldkostnad och de separerade CSR-aktiviteterna  

Vår andra hypotes, H1b, vilken även den representerar första steget i medieringsanalysen, förutspår 

att ett företags CSR, denna gång mätt i de fyra dimensionernas poängsättning var för sig, har ett 

negativt samband med företagets skuldkostnad. Sambanden mellan de olika CSR-aktiviteterna och 

skuldkostnaden förutspår vi kan variera och vill därför studera varje dimensions enskilda påverkan. 

Vissa CSR-aktiviteter kan troligtvis ses som ett substitut till skuldkostnaden och bekräftar därmed 

hypotesen med ett negativt samband medan andra betraktas som ett komplement och har ett positivt 

samband.  

 

Resultaten som erhölls visar i regressionen att skuldkostnaden för företaget ökar med koefficienten 

0,003 när företagen får högre poängsättning inom den sociala dimensionen, likaså ökar den med 

koefficienten 0,004 inom miljödimensionen. Skuldkostnaden ökar även när poängsättningen höjs 

inom dimensionen för företagsstyrning, 0,008 är koefficienten för detta samband. Däremot visar 

resultaten på ett negativt samband mellan skuldkostnad och dimensionen för kontroverser med 

koefficienten -0,006. Eftersom koefficienterna för de olika dimensionerna tar ut varandra och det är 

fler av dimensionerna som har positiva samband, jämfört med en enda dimension med negativt 

samband, ger det också en förklaring till varför det kombinerade måttet blir positivt.  

 

Den miljömässiga dimensionen bygger på resursförbrukning, utsläpp och innovation (Thomson 

Reuters, 2017). Miljödimensionen fokuserar på hur företaget påverkar både levande och icke-

levande ekosystem såsom land, vatten och luft (se Bilaga 1). Att dimensionen för miljö har ett 

positivt samband med skuldkostnad och att företag därmed kan förvänta sig en högre skuldkostnad 

vid en högre poängsättning av CSR-aktiviteterna kan vid en första anblick verka motsägelsefullt. Vi 

har tidigare bland annat refererat till Nandy och Lodh (2012) som drog slutsatsen att banker tittar på 

företagens miljömedvetenhet innan beslut om utlåning tas. Det finns också studier som specifikt 

finner att det existerar ett samband mellan miljömässigt ansvarstagande och minskad kostnad för 

eget kapital (Sharfman & Fernando, 2008) och Hassel et al (2005) uppdagar att miljödimensionen 

genererar finansiell lönsamhet. Våra resultat och annan forskning (Friede et al, 2015; Magnanelli & 

Izzo, 2017) signalerar dock att banker och andra kreditinstitut inte ser investeringar inom 

miljödimensionen som den viktigaste faktorn vid beslut om sänkta lånekostnader. Miljöfrågor har 

under en lång period varit ett uppmärksammat ämne och eventuellt kan det vara så att 

legitimitetsteorin ger oss en del av förklaringen till varför inte banker reagerar med en sänkt 

räntekostnad vid fler och bättre CSR-aktiviteter. Teorin menar att företag investerar i CSR för att 
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skapa legitimitet och för att skydda sig från ett dåligt rykte (Ljungdahl, 1999) och vad gäller 

miljödimensionen föreligger här en risk för fenomenet greenwashing, vilket under senaste decenniet 

präglat företagsvärlden. Termen syftar på att företag deltar i vilseledande och i vissa fall även falsk 

marknadsföring i försök att framstå som ansvarstagande och miljövänliga (Kotler, Armstrong & 

Parment, 2013). Alternativt kan förklaringen härledas till den utläggning Dhaliwal et al (2011) gör 

angående effekter av CSR på förväntad nivå jämfört med oväntad nivå. Ger CSR inom 

miljödimensionen ingen extra legitimitet, bara avsaknad i de fall den uteblir, eftersom det mer eller 

mindre förväntas i dagens samhälle? Ett annat möjligt scenario är att CSR kostar mer än det smakar 

vilket stämmer med den neoklassiska synen (Preston & O’Bannon, 1997; Waddock & Graves, 

1997; Mahoney & Roberts, 2007). Hillman och Keim (2001) framhåller, just med tanke på 

miljödimensionen, att investeringar för miljöskydd kan inverka negativt på företagets finansiella 

prestation. Som en övergripande slutsats är det inte otroligt att kostnaderna för miljöinsatser kostar 

mer än de smakar just på grund av att de inte genererar legitimitet i större utsträckning.   

 

När det gäller den sociala dimensionen byggs den upp av de fyra underkategorierna 

personalrelationer, mänskliga rättigheter, samhällsansvar och produktansvar. Dimensionen mäter 

sådant som donationer, personalens hälsa, trivsel och säkerhet, skattebedrägeri och huruvida 

företaget engagerar sig i exempelvis kärnkraft (Thomson Reuters, 2017). Den sociala dimensionen 

behandlar främst företagets relationer till sina intressenter som har olika krav och förväntningar på 

företaget (se Bilaga 1). Resultatet visar ett positivt samband med skuldkostnaden med koefficienten 

0,003. Ett positivt samband betyder att högre poängsättning för CSR-aktiviteter inom denna 

dimension ackompanjeras av en höjd skuldkostnad. Vi tolkar resultaten här som att företagets etiska 

värderingar inte har något inflytande när företaget betraktas av utomstående intressenter, såsom 

banker eller andra kreditinstitut. Inom den sociala dimensionen bemöter företaget i stor utsträckning 

förväntningar från sina kunder, anställda och samhället runt omkring, vilka kan anses som 

företagets primära intressenter, utan vilka företaget inte kan existera (Hillman & Keim, 2001). Att 

tillfredsställa krav från dessa intressenter ger positiva resultat för företaget ekonomiskt (Preston & 

O´Bannon, 1997). Ett ansvarstagande företag med hög poängsättning inom denna dimension ger 

utifrån ovanstående resultat dock inga finansiella fördelar genom minskade lånekostnader, även om 

de möjligen ökar kapitaltillgången eller ger minskade kostnader för eget kapital. El Ghoul et al 

(2011) finner stöd för minskad kostnad för eget kapital genom miljöpolicys och två av de kategorier 

som ingår i sociala dimensionen, personalrelationer och produktansvar, däremot inte de andra två, 

samhällsansvar och mänskliga rättigheter. Friede et al (2015) har utfört en meta-analys på flera 

studier om relationen mellan ESG och finansiell prestation och finner att det oftare finns ett positivt 
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samband mellan miljödimensionen och företags finansiella prestation än mellan den sociala 

dimensionen och finansiell prestation, vilket delvis strider mot vårt resultat. Dock är skillnaderna 

marginella och i stort ger hälften av studierna negativa samband och den andra hälften positiva 

samband (Friede et al, 2015). Vissa forskare menar att investeringar i socialt ansvarstagande 

aktiviteter är helt beroende av företagens lönsamhet och tillgängligheten av resurser. Detta är ett 

omvänt resonemang som vänder på kausaliteten och menar att dessa investeringar i sig själv inte 

leder till finansiella fördelar (Waddock & Graves, 1997). Något som stämmer överens med denna 

studiens resultat, liksom med den forskning som anser att CSR endast används i signalerande syfte, 

för de företag som har en stabil finansiell situation och vill signalera detta till sina intressenter (Lys 

et al, 2012). 

 

Dimensionen för företagsstyrning handlar om företagsledningen, aktieägarna och CSR-strategier 

(Thompson, 2017). Inom företagsstyrningsdimensionen är det centrala vilka system och strategier 

ett företag har för att företagsledningen ska handla på det sätt som är det långsiktigt bästa för 

aktieägarna (se Bilaga 1). Här antyder det positiva sambandet att företag med hög poängsättning på 

sin ledningsorganisation också har högre skuldkostnader, där en ytterligare ESG-poäng genererar 

höjd räntekostnad på skulderna med 0,008 procent, förutsatt ceteris paribus. Det finns tidigare 

forskning som påvisat ett positivt samband mellan engagemang inom företagsstyrningsdimensionen 

och företagets finansiella prestation (Klapper & Love, 2004) och Tang et al (2012) förtydligade att 

det även är av vikt att visa engagemang för företagets interna intressenter, som en del i att bevisa att 

företaget har en pålitlig styrning. I studiens tabeller 9 - 13 ser vi att skuldkostnaden också har ett 

positivt samband med företagets lönsamhet (0,001). Således förefaller resultatet inte gå stick i stäv 

med tidigare forskning, dock återstår frågan om varför ett högt betyg på företagsledningen och dess 

organisation ackompanjeras av ökade räntekostnader för skulder? Liksom för resultaten inom 

miljödimensionen har vi också här möjligheten att CSR är mer kostsamt än lönsamt (Waddock & 

Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007). Då företagsstyrningsdimensionen har fokus på 

aktieägare och långsiktigt värdeskapande för deras del är det inte otroligt att företaget behöver 

finansiera sin verksamhet på skulder i större utsträckning, istället för på aktieägarnas bekostnad. 

Deegan och Unerman (2011) diskuterar om agentteorin där chefer och företagsledares5 intressen 

ställs mot de intressen som aktieägare har i egenskap av företagets huvudmän. Även Barnea och 

Rubin (2010) påpekar att företagsledare som inte har ett stort aktieägande i sitt företag har intresse 

av att öka företagets CSR för fördelar som ligger i egen vinning, såsom anseende hos en chef för ett 

                                                 
5  Chefer och företagsledare benämns som huvudmännens agenter (Deegan & Unerman, 2011). 
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socialt ansvarstagande företag. Detta tenderar att leda till överinvesteringar i CSR och sker ofta på 

aktieägares bekostnad (Barnea & Rubin, 2010). Om aktieägare således lyckats implementera 

framgångsrika processer och strategier för att få agenterna att agera i deras intresse (Deegan & 

Unerman, 2011) torde det löna sig för huvudmännen, möjligen på bekostnad av företagets 

skuldsaldo. Klapper och Love (2004) som studerar företagsstyrningsdimensionen konstaterar att 

företag som verkar i länder med dåligt rättsligt investerarskydd har möjligheten att inkludera ett 

sådant skydd i sina företagsstadgar och på så sätt förbättra bolagsstyrning. Deras utgångspunkt är 

också i första hand skydd av aktieägares intressen (Klapper & Love, 2004). Vidare finns 

möjligheten att det existerar en optimal nivå av CSR och att lånekostnaden endast minskas när 

CSR-investeringar genomförs hos företag som ligger under den optimala nivån. Detta är det u-

formade samband som Ye och Chang (2011) observerar hos kinesiska företag och där alla företag 

med högre eller lägre nivå av CSR istället har förhöjda skuldkostnader. Möjligen för att de inte 

anses tillräckligt ansvarstagande eller för att de spenderar för mycket resurser på CSR.    

 

Dimensionen för kontroverser är ett samlat mått som mäts över samtliga 10 kategorier från de andra 

dimensionerna och kan utgöras av mediala skandaler, rättsprocesser eller böter. Antalet 

kontroverser räknas ihop utifrån 23 olika klasser och jämförs mot de företag som inte har några 

kontroverser alls. Kontroverserna påverkar sedan den totala poängsättningen genom att minska den, 

för de företag som drabbats (Thomson Reuters, 2017). Vårt resultat ger här ett signifikant negativt 

samband med -0,006 vilket utläses som att ett bättre betyg i kontroversdimensionen ger lägre 

skuldkostnad. Detta ligger i linje med hypotes H1b och styrker att banker ser till företagets 

riskprofil (Goss & Roberts, 2011; Magnanelli & Izzo, 2017) och där kontroverser är av betydelse i 

riskbedömningen (Orlitzky & Benjamin, 2001; Oikonomou et al, 2012). Attig et al (2013) 

framhåller att kreditvärderingsföretag värderar icke-finansiell information i sin bedömning av 

företags kreditrisk och visar att socialt ansvarstagande företag bedöms vara mindre riskfyllda. Även 

Oikonomou et al (2012) belyser sambandet mellan en hög nivå på CSR och en låg finansiell risk. 

Risken minskar för rättsliga påföljder eller andra sanktioner som kommer av regelöverträdelser när 

CSR ökar, vilket kan vara särskilt angeläget i länder där risken för bolagsledningen att bli stämd är 

extra stor (Koh et al, 2014; García-Blandon & Argilés-Bosch, 2016). Särskilt betonas vikten av att 

ha stabila och lojala relationer till olika intressenter och ett stöd från samhället i stort som särskilt 

viktiga om det skulle uppstå någon form av kris (Oikonomou et al, 2012). Resonemanget går också 

i linje med legitimitetsteorin som poängterar vikten av att skapa legitimitet i förebyggande syfte, 

särskilt med tanke på dålig publicitet då denna har potential att göra stor skada hos företaget 

(Blacconierre & Patten, 1994; Ljungdahl, 1999; Matsumura et al, 2014). 
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          5.1.3. CSR-rapportering och de kombinerade CSR-aktiviteterna 

Sambandet mellan CSR-rapportering och CSR-aktiviteter är testat genom att använda ESGint som 

mått på hur väl företaget lyckas med att rapportera ut sina CSR-engagemang. ESGcomb används 

som det övergripande måttet på företagets CSR-aktiviteter. Detta samband har en positiv 

korrelationskoefficient på 0,383, vilket också är ett förväntat resultat som bekräftar vår andra 

hypotes, H2. Resultatet ligger i linje med andra studier som utforskat detta samband ur olika 

synvinklar. Både Verrecchia (2001), Healy och Palepu (2001) och Anis och Utama (2016) finner att 

CSR-rapportering ökar aktiviteternas genomslagskraft, vilket kan förklara det samband vi hittat. 

Som vårt resultat indikerar reagerar marknaden positivt på företagsrapporteringen (Margolis et al, 

2009), åtminstone blir det tydligt att de institut som ansvarar för poängsättningen av företagets 

hållbarhetsaktiviteter ser rapporteringen som relevant information för att ta del av och bedöma vilka 

insatser företaget gör. Precis som Elliot et al (2014) förtydligar kan CSR-rapporteringen påverka 

uppfattningen om ett företags CSR-aktiviteter. Att vi inte ser ett ännu starkare samband, vilket vore 

rimligt att förvänta sig, kan handla om hur relevant och autentisk den kommunicerade 

informationen upplevs (Carey et al, 2000; Mazitus & Slawinski, 2015). Det är också viktigt att 

CSR-rapporteringen uppfattas som kontinuerlig och långsiktig (Tang et al, 2012; Alhouti et al, 

2016), för när det saknas konsekvens mellan ord och handling kan det istället leda till bristande 

förtroende som Walumaba et al (2008) poängterar. Det kan också ske att det som bolaget anser 

viktigt inte stämmer överens med bilden som intressenter har av vad som är relevant, eller vad 

intressenterna anser att bolaget står för (Michelon et al, 2013). Här hade vi som sagt förväntat oss 

ett ännu starkare samband, något som möjligen kan förklaras av att de som utför poängsättningen av 

företagets CSR-aktiviteter redan har en bra uppfattning av vad som företas, då det är deras 

huvudsakliga arbetsuppgift att presentera rättvisande information.  

 

Eftersom vi har tesen att CSR-aktiviteter är något som behöver kommuniceras ut för att kunna 

åtnjuta eventuella fördelar, såsom en gynnsam effekt för skuldkostnaden, har vi valt att använda 

Baron och Kennys (1986) medieringsanalys som visar ifall CSR-rapportering rent av är en 

medierande variabel som kan användas för att förklara delar av CSR-aktiviteternas påverkan. Vi 

kan också se att förklaringsgraden för regressionen i hypotes H1a ligger på 31,7 procent och 

förklarar därför inte hela sambandet. Av ovan nämnda anledningar utförs denna och nästkommande 

regression (se mer i avsnitt 4.3.3 och 4.3.4). Resultatet visar den medierande variabelns indirekta 

påverkan på det ursprungliga sambandet. Medieringsanalysen utförs stegvis och ett regressionstest 



Maria Eriksson och Monica Isaksson Eléhn 

 

 

75 

 

mellan den misstänkt medierande variabeln (ESGint) och den oberoende variabeln (ESGcomb) 

krävs. För att kunna fortgå med analysen krävs att resultatet på detta test är signifikant, vilket det är.  

  

         5.1.4. CSR-rapportering och de separerade CSR-aktiviteterna 

Sambandet mellan CSR-rapportering och CSR-aktiviteterna separerade är testat genom att använda 

ESGint som mått på hur väl företaget lyckas med att rapportera ut sitt CSR-engagemang. ESGenv, 

ESGsoc, ESGcg och ESGconv har använts var för sig för att se respektive dimensions samband 

med CSR-rapporteringen. Denna regression bygger på samma tes som ovan, i avsnitt 5.1.3., att 

CSR-aktiviteter är något som behöver kommuniceras för att kunna åtnjuta eventuella fördelar, 

såsom en gynnsam effekt för skuldkostnaden. Vi tittar här på respektive dimension var för sig när vi 

utför Baron och Kennys (1986) andra steg i medieringsanalys för att utreda om CSR-rapportering är 

en medierande variabel som kan användas för att förklara delar av CSR-aktiviteternas påverkan.  

 

För alla fyra regressionerna har vi signifikanta samband, vilket krävs för att kunna fortsätta 

medieringsanalysen. Vi kan också se att dimensionerna för miljö, social samt företagsstyrning, alla 

tre har positiva korrelationskoefficienter mellan 0,709 - 0,757. Detta är förväntade resultat som 

delvis bekräftar vår andra hypotes, H2b (se diskussionen ovan i avsnitt 5.1.3.). Däremot kan vi se 

att dimensionen för kontroverser har en negativ korrelation på -0,131 vilket gör att vi inte kan 

bekräfta hypotesen för denna dimension och därmed förkastar den. Resultatet kan tyda på att 

företagets motivation till att rapportera ut sina CSR-aktiviteter sjunker ifall de uppfattar sig själva 

stå långt ifrån eventuella kontroverser och konflikter. Liksom Ljungdahl (1999) poängterar sker 

CSR-rapportering frekvent i förebyggande syfte, alternativt i situationer där det finns ett behov av 

att framhäva sin legitimitet (Blacconiere & Patten, 1994; Matsumura et al, 2014). Vi kan samtidigt 

observera att det negativa värdet av denna dimension troligtvis ger förklaringen till frågan vi ställde 

oss ovan, angående det kombinerade ESG-måttets relativt låga samband på 0,383. De starka 

sambanden med kommuniceringen av CSR-aktiviteter som finns för miljödimensionen, den sociala 

dimensionen och företagsstyrningsdimensionen reduceras mycket av sambandet för kontroverser. 

Det kombinerade ESG-måttet för CSR-aktiviteter blir därför en medelväg. Att CSR-rapporteringen 

uppfattas som relevant och autentisk (Carey et al, 2000; Mazitus & Slawinski, 2015) samt 

långsiktig och kontinuerlig (Tang et al, 2012; Alhouti et al, 2016) tycks alltså inte vara den enda 

förklaringen, utan det kan också ses som att ett mått som visar en medelväg inte berättar den 

egentliga sanningen bakom sambandet. 
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5.1.5. Skuldkostnad och CSR-rapportering 

Sambandet mellan skuldkostnad och CSR-rapportering är testat genom en multipel 

regressionsanalys där vi använt oss av COD som mått på skuldkostnaden och ESGint som mått på 

CSR-rapportering. Även detta samband testas för att utreda tesen om en medierande variabel, i form 

av CSR-rapportering, finnes (Baron & Kenny, 1986). För att kunna gå vidare och utröna en 

eventuell medieringseffekt förutsätts att resultatet är signifikant, vilket det är. Däremot får denna 

regression en positiv korrelationskoefficient på 0,003, vilket är oväntat och betyder att vår tredje 

hypotes förkastas. Företagen kan därmed inte förvänta sig en sänkt skuldkostnad enbart genom att 

vara skickliga på att rapportera ut sina CSR-aktiviteter. Ovanstående slutsats låter förvisso rimlig - 

att det behöver finnas något av substans bakom rapporteringen och att det krävs både ord och 

handling hos företaget för att åtnjuta fördelar. Samtidigt kan det antas att en välfungerande CSR-

rapportering förutsätter att aktiviteterna också utförs enligt företagets utsago. Förvisso finns risken 

för greenwashing (Kotler et al, 2013) vilket diskuterats tidigare. Mer troligt är dock att avsaknaden 

av en negativ relation kan relateras till ovanstående resonemang kring dimensionerna (i avsnitt 

5.1.2. och 5.1.3.). Eftersom det finns en positiv relation mellan de flesta dimensionerna och 

lånekostnaderna och det därtill finns en stark korrelation med CSR-rapporteringen harmonierar 

samtliga resultat från den sociala dimensionen, miljödimensionen och dimensionen för 

företagsstyrning, hittills, då CSR-rapporteringen behåller samma riktning på sambandet.  

 

Resultaten kan förvisso bero på effekter från förväntad eller oväntad CSR. Som tidigare forskning 

visar påverkas rapporteringens genomslagskraft beroende av vilka lagar och regleringar som råder i 

företagets verksamhetsland och vilken styrka de samhälleliga institutionerna har (Ioannou & 

Serafeim, 2012; Carnevale & Mazzuca, 2014; Cahan et al, 2016) och sådana effekter kontrollerar 

studien för i sina regressioner. De effekter som är svårare att fånga, och därmed att utesluta, är vad 

som anses vara förväntad CSR inom en bransch eller ett land. Både Dhaliwal et al (2011) och 

Cahan et al (2016) finner belägg för att CSR-rapporteringen påverkar olika mycket, där rapportering 

som är oväntad eller som går utöver vanlig praxis ger en större effekt. Ytterligare en förklaring kan 

finnas i banktjänstemännens kunskaper och ärendeförfarande. Vilken tid har de att leta upp och 

värdera CSR-information? Vilken kunskap har de kring vad informationen betyder? Hur stor vikt 

läggs vid den “mjukare” CSR-informationen i jämförelse med “hårdare” finansiell information? 

Och, slutligen, vilket utrymme har en banktjänsteperson att påverka lånekostnader? Visst finns det 

dem som framhäver att CSR-upplysningar är viktiga som underlag vid investeringsbeslut (Lev et al, 

2010; De Villiers & Marques, 2016) och att investerare föredrar ansvarstagande företag då icke-
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finansiella aspekter blir alltmer betydelsefulla (Galema et al, 2008). Ingen av dessa studier är dock 

utförda med kreditinstitut som huvudsakliga investerare utan snarare potentiella aktieägare och 

andra intressenter, vilka inte har samma incitament att agera efter som vi diskuterat tidigare. 

Eventuellt föreligger andra fördelar för företag med hög CSR-nivå på sin företagsstyrning, såsom 

enklare tillgång till finansiellt kapital (Cheng et al, 2014) eller att belåningsgraden är lägre (Hong & 

Kacperczyk, 2009; Girerd-Potin et al, 2011). 

 

5.1.6. Skuldkostnad och de kombinerade CSR-aktiviteterna, med CSR-rapportering 

som medierande variabel 

I de avslutande fem regressionerna utförs det sista steget i Baron och Kennys (1986) 

medieringsanalys. Den första regressionen visar sambandet mellan skuldkostnaden (COD) och det 

kombinerade CSR-aktivitetsmåttet (ESGcomb) när den misstänkta medieringsvariabeln ESGint 

finns med i regressionen. För att full eller delvis mediering ska medges enligt testet så krävs att ett 

signifikant samband ska kvarstå mellan mediatorn (ESGint) och den beroende variabeln (COD) vid 

tillägg av den oberoende variabeln ESGcomb. Utöver detta kriterium så bedöms medieringen 

utifrån om den oberoende variabelns signifikans kvarstår eller ej. 

 

Som kan utläsas i Tabell 20 gällande det kombinerade måttet för CSR-aktiviteter (ESGcomb), 

kvarstår signifikansen för medieringsvariabeln (ESGint) samtidigt som den oberoende variabeln 

(ESGcomb) inte längre är signifikant på nivån p < 0,05. Detta resultat betyder enligt Baron och 

Kenny (1986) att variabeln för CSR-rapportering har full medieringseffekt. Vi kan med detta 

resultat bekräfta hypotes, H4a, och konstatera att CSR-rapportering är en medierande variabel när vi 

mäter det kombinerade måttet av CSR-aktiviteter.  

 

Resultat visar att företag som engagerar sig i och rapporterar om sina CSR-aktiviteter har till följd 

att skuldkostnaden ökar ytterligare, istället för att sänka den. Vår första hypotes utgick ifrån ett 

samband mellan CSR och sänkta lånekostnader, således vore ett förväntat resultat att även CSR-

rapporteringen skulle ha ett negativt samband, vilket sänker skuldkostnaderna ytterligare. Då 

hypotes H1a fick förkastas utifrån det, oväntade, positiva sambandet ligger ovanstående resultat 

fortfarande i linje med ett förväntat resultat eftersom CSR-rapporteringen påverkar i samma positiva 

riktning. Detta resultat bekräftar den förstärkande effekt som CSR-rapporteringen kan ha och vilken 

har påtalats i tidigare forskning, även om den då främst har fokuserat på ökad transparens och 

minskad informationsasymmetri (Verrechia, 2001; Healy & Palepu, 2001; Elliot et al, 2014; Anis & 
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Utama, 2016). Vad resultaten inte lyckas bevisa är den värderelevans som CSR och dess 

rapportering kan ha (Margolis & Walsh 2001; Orlitzky et al, 2003; Al-Tuwaijri et al, 2004), 

åtminstone inte i förhållande till företags lånekostnader. Tvärtom går slutsatsen i linje med 

Magnanelli och Izzo (2017) som också upptäckte att bättre CSR associeras med högre 

skuldkostnader.  

 

Figur 5. CSR-rapportering som medierande variabel på de kombinerade CSR-aktiviteterna (full mediering) 
 

 

5.1.7. Skuldkostnad och de separerade CSR-aktiviteterna, med CSR-rapportering som 

en medierande variabel 

Hypotes H4b testas genom att undersöka hur den misstänkta medierande variabeln, (ESGint), 

påverkar varje dimension för sig. När vi tittar på den sociala dimensionens resultat (se Tabell 21 

ovan och Figur 6 nedan) kan vi se att ett signifikant samband kvarstår mellan mediatorn (ESGint) 

och den beroende variabeln (COD) samtidigt som den oberoende variabelns signifikans inte finns 

kvar (p < 0,05). Resultatet betyder att full medieringseffekt (Baron och Kenny 1986) finns för 

variabeln CSR-rapportering i den sociala dimensionen. Vi kan med detta resultat bekräfta hypotes 

H4b för den sociala dimensionen där det finns en medierande variabel i form av CSR-rapportering. 

Då den sociala dimensionen fokuserar på aktiviteter som når ut till de primära intressenterna 

(Hillman & Keim, 2004) är denna slutsats föga förvånande eftersom den överensstämmer med både 

intressent- och legitimitetsteorierna. Företagets intressenter i form av kunder, medarbetare och 

aktieägare efterfrågar CSR-engagemang (McWilliams & Siegel, 2001; Walumbwa et al, 2008; 

Mazutis & Slawinski, 2015) och företaget förmedlar sina aktiviteter genom frivillig rapportering för 

att åtnjuta legitimitet och goodwill av sina insatser (Blacconiere & Patten, 1994; Mahoney et al, 
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2013; Charlo, 2015). Hawn et al (2011) lyfter särskilt fram att CSR kan leda till just social 

legitimitet.  

 

 Figur 6. CSR-rapportering som medierande variabel på den sociala dimensionens CSR-aktiviteter (full mediering) 

 

Vi gör även medieringsanalyser på övriga tre dimensioner för att testa hypotes H4b och se ifall den 

misstänkta medierande variabeln (ESGint) påverkar dessa. Alla dimensioner har då 

signifikansnivåer under p < 0,05 vilket betyder att de enbart har delvis medieringseffekt på alla tre 

dimensionerna. Två av sambanden är positiva (miljödimensionen och dimensionen för 

företagsstyrning) medan sambandet med dimensionen för kontroverser är negativt och samtliga 

förstärker sambanden mellan varje enskild dimension och skuldkostnaden. Resultatet på dessa 

regressioner ger oss de kompletterande svaren vi behöver för att kunna bekräfta hypotes H4b i sin 

helhet. Den medierande variabeln CSR-rapportering har effekt även över dessa, dock enbart delvis 

mediering, se mer i figurerna 7 - 9 nedan. Liksom för ovanstående resultat gällande den sociala 

dimensionen överensstämmer de aktuella resultaten med studiens utgångspunkt att CSR-

rapporteringen är relevant för att förhöja inverkan av CSR-aktiviteterna, vilket överensstämmer med 

tidigare forskning (Verrechia, 2001; Healy & Palepu, 2001; Elliot et al, 2014; Anis & Utama, 

2016). Återstår gör alltjämt frågan om varför resultaten inte ackompanjeras av ett samband med 

sänkta lånekostnader? Låt oss ponera att CSR-aktiviteterna inte uppfattas som positiva i sig, således 

kommer rapporteringen att förstärka den effekten. Hassel et al (2005) betonar att miljöaktiviteter 

kan vara kostsamma insatser för företaget och att de företag som rapporterar om sitt 

miljöengagemang därför kan komma att undvikas av aktieägare som fruktar minskad lönsamhet. 

Möjligen resonerar långivare på liknande vis och blir då restriktiva med sina lånevillkor. Vi kan inte 
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heller avfärda möjligheten att det finns en optimal nivå av CSR som är lönsam, medan över- eller 

underinvesteringar blir kostsamma (McWilliams & Siegel, 2001; Anis & Utama, 2016).  

  

 

 

Poängsättningen av CSR-aktiviteter är som det verkar ett komplext mått som påverkar 

skuldkostnaden olika beroende på vilken dimension som studeras. Här går våra tankar i linje med 

tidigare forskning som också konstaterat att vissa typer av CSR har större finansiell påverkan än 

andra (Hillman & Keim, 2001; Michelon et al, 2013) och studier som antyder att olika CSR-

dimensioner har olika implikationer för lönsamhet (Sassen et al, 2016; Tan et al, 2017). Det 

kombinerade måttet visar inte hela sanningen, och vi har reflekterat kring hur bra och rättvist detta 

mått är. I den deskriptiva statistiken går att utläsa att spridningen av värdena för det kombinerade 

CSR-måttet är betydligt mindre än vad spridningen är för de separerade CSR-måtten. Även 

standardavvikelsen visar på samma tendens. Den stora skillnaden i spridning tyder på att måttet inte 
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ger en rättvisande bild. Många studier har diskuterat kring hur mätningen av CSR-aktiviteter skulle 

kunna utföras på bästa sätt (Peloza, 2009; Valiente et al, 2012) och vi ansluter oss till tankarna om 

att det inte är en enkel ekvation att lösa. Ett ämne som Barnea & Rubin (2010) lyfter är svårigheten 

att identifiera och definiera vad som ska ingå i mätningen av CSR, för att utröna om ett sådant 

engagemang utmynnar i något som är finansiellt lönsamt. I en perfekt värld har Porter och Kramer 

(2011) rätt när de konstaterar att företag som engagerar sig i autentisk CSR och rapporterar om sina 

förehavanden kan vara gynnsamt både för det enskilda företaget och för samhället i stort. Vi hoppas 

att de har rätt även i den värld vi lever i. 
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

 

6.1. Slutsats 

Den huvudsakliga forskningsfrågan i denna studie har varit ifall frivilliga CSR-aktiviteter påverkar 

företagets kostnader för räntebärande skulder. Det kan med andra ord uttryckas som att vi velat 

klargöra ifall banker och andra kreditinstitut betraktar företagens aktiviteter inom CSR som något 

positivt och därmed premierar väl utförda sådana med en mer förmånlig räntekostnad. Vi har 

empiriskt undersökt sambandet mellan skuldkostnader och CSR-aktiviteter, dels genom att vi har vi 

tittat på det totala måttet för CSR-aktiviteter men också utifrån olika dimensioner av CSR. 

Resultaten visade sig dock inte vara självklara och vi fick förkasta denna hypotes i alla fall utom när 

det gällde dimensionen för kontroverser, här kan vi se bevis för att en god förmåga att hålla sig 

undan kontroverser genererar fördelar i form sänkta skuldkostnader.  

 

Eftersom vi hade misstankar om att även kommunikationen av företagets CSR-aktiviteter är av 

betydelse för företagens skuldkostnad har vi också undersökt den eventuella medierande effekten av 

detta. Resultaten visade att företagens rapportering av CSR-aktiviteter har en viss medierande 

effekt, beroende på vilken dimension som studeras. Genom att göra ett medieringstest i flera steg 

kunde vi i tre fall av fyra konstatera att det finns ett starkt samband mellan aktiviteter inom CSR 

och dess rapportering. Vi kunde också se bevis på det kombinerade CSR-måttets brister när det 

visade sig att det inte fanns något positivt samband alls mellan rapporteringen av CSR och CSR-

aktiviteter inom kontroversdimensionen. Vilket i detta sammanhang resulterade i ett relativt lågt 

samband, dock ändå positivt, för det kombinerade måttet. Sambandet mellan skuldkostnad och 

CSR-rapportering visade sig vara positivt, vilket vi tolkar som att inga bevis finns för sänkt 

skuldkostnad enbart genom kommunikation av CSR. Syftet med analyserna har delvis varit att 

utreda den medierande effekten av kommunikation, och det slutliga resultatet för medieringstestet 

visade att full medieringseffekt för CSR-rapportering enbart finns för den sociala dimensionen. 

Även för det kombinerade måttet finns full mediering. Dimensionerna för miljö, företagsstyrning 

och kontroverser hade enbart delvis mediering och påverkar därmed inte sambandet till 

skuldkostnad på samma sätt. Med dessa resultat bekräftade vi att kommunikation av CSR-

aktiviteter påverkar skuldkostnaden. Däremot visade sig effekten förstärka det positiva sambandet 

och inte tvärtom.     

 

 I inledningen ställde vi oss frågan ifall det skulle gå att se CSR-aktiviteter och skuldkostnader som 

komplement eller substitut till varandra. Med resultaten vi fått, totalt sett, visade det sig att de 
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fungerar som komplement till varandra. Vilket medför tolkningen att mer satsningar på CSR också 

ger en högre skuldkostnad. Frågan visade sig dock vara mer komplex än vad vi kunnat ana och 

resultatet av vår studie antyder liksom tidigare gjorda studier att det finns stora skillnader inom de 

olika dimensionerna av CSR, och därmed också deras betydelse för skuldkostnaden. Vi menar 

därför att det inte är att föredra att enbart utgå från det kombinerade måttet av CSR och svaret på 

frågan huruvida banker och kreditinstitut egentligen betraktar CSR som ett komplement eller som 

ett substitut till skuldkostnaden kan inte förklaras utifrån CSR som en helhet, utan förklaringen 

ligger mer troligt i att de betraktar skilda CSR-aktiviteter ur olika perspektiv där företagens 

hantering av kontroverser såsom till exempel mediala skandaler, rättsprocesser eller böter av olika 

slag visade sig ha störst betydelse för bankers inställning till en eventuell förbättring av villkoren 

för företagens skuldkostnad. 

 

Baserat på ovanstående resultat och diskussioner är våra huvudsakliga slutsatser som följer: Den 

första är att orienteringen mot långsiktig och ansvarig investering bör vara viktigt för alla typer av 

rationella investerare, även banker och kreditinstitut. Detta för att kunna fullgöra sina finansiella 

uppgifter och bättre anpassa investerarnas olika intressen till de bredare samhälleliga målen. Ett 

första steg för att komma dit kräver en detaljerad och djupgående förståelse för hur ESG-kriterier 

och de olika dimensionerna integreras i investeringsprocesser, i syfte att kunna skörda den fulla 

potentialen för värdehöjande ESG-faktorer. För det andra noterar vi ett behov av en uppstyrd 

reglering av CSR-rapporteringen, främst vad gäller en standardisering av dess innehåll och 

omfattning. Då rapporteringen förstärker effekten av CSR-aktiviteter är det ett resursslöseri både för 

företagen och på samhällsnivå att de insatser som genomförs inte lönar sig enligt dess fulla 

potential. På grund av detta riskerar också de insatser som utförs därmed att hamna under en, för 

samhället i stort, önskvärd nivå. Vidare behöver en praxis utvecklas för att kunna granska dessa 

hållbarhetsrapporter som kan innehålla både finansiell och icke-finansiell information, för att 

försäkra rapporternas autencitet. Slutligen kan vi konstatera att i dagens mediala samhälle är det ett 

värre öde att bli uppmärksammad i pressen för någon av form av skandal eller oansvarigt beteende 

än att göra gott för sina medarbetare eller att spara på jordens resurser genom energisnål produktion. 

Sett till lånekostnaden, om inte annat. Förvisso är detta ett gott tecken att sådant oansvarigt 

beteende kostar för företagen, bokstavligen, då detta ger incitament för dem att göra gott eftersom 

finansiella resultat är vad som driver dem i slutändan. Samtidigt återstår flera risker; såsom att 

företagen fuskar för att framstå bättre än vad de är, att de försöker gömma undan skandaler och att 

goda insatser endast företas på en miniminivå eftersom de goda insatserna inte ser ut att generera 

något positivt i sig själva. Detta knyter an till de första slutsatserna, som potentiellt kan ändra 
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förutsättningarna för företagen så att de istället får incitament att arbeta främjande med socialt 

ansvarstagande, något vi tror är nyckeln till långsiktigt hållbar utveckling för både företag och 

världsbefolkningen. 

 

6.2. Studiens bidrag 

I den följande framställningen kommer studiens bidrag att diskuteras, vi kommer att presentera ett 

teoretiskt bidrag och ett praktiskt bidrag. Detta för att belysa kunskapsluckorna kring ämnet vi 

forskat kring.  Det teoretiska bidraget bygger på det forskningsgap som vi menar att vi har 

identifierat och även framförde i studiens inledning, det praktiska bidraget diskuteras utifrån 

företagens perspektiv. 

6.2.1. Teoretiskt bidrag 

Vår studie kan betraktas som unik eftersom vi utför en global undersökning av sambandet mellan 

CSR och skuldkostnad hos företag, åren efter finanskrisen som bröt ut på allvar åren 2008-2009. 

Tidigare forskning (Botosan, 1997; Goss & Roberts, 2011; Dhaliwal et al, 2011; Oikonomou et al, 

2012; Magnanelli & Izzo, 2017) har fokuserat på åren innan finanskrisen, kostnaden för eget kapital 

eller så har den utgått från enskilda länder, i huvudsak USA. Genom att vi använt oss av ett stort 

antal observationer bidrar vår studie med trovärdighet och ytterligare empirisk forskning som fyller 

det forskningsgap som finns kring åren efter 2010.  

 

Vi undersöker ifall CSR-aktiviteter påverkar företagens skuldkostnad, med andra ord ifall de är 

substitut, komplement eller helt oberoende av varandra. Eftersom vi tittat både på det kombinerade 

CSR-måttet och på CSR-måtten separerade i varje dimension för sig så kan vi se vilka dimensioner 

som påverkat skuldkostnaden negativt och vilka som påverkat positivt. Genom att även undersöka 

ifall en medierande variabel, i form av CSR-rapportering, finns i förhållandet mellan CSR-

aktiviteter och skuldkostnad tar vi reda på om och hur stark påverkan denna variabel i fråga utgör. 

Som vi skrivit är studien global, vilket innebär att det finns institutionella skillnader i den miljö 

företagen agerar i och framförallt bör tre av dessa nämnas. Den första och kanske viktigaste 

aspekten är att synen på CSR-aktiviteter kan skilja sig mycket åt beroende på vilket land som 

studeras (Cahan et al, 2016). Även risken för företagsledningen att bli stämda av olika intressenter 

är också något som skiljer sig åt mellan kontinenterna (Koh et al, 2014; García-Blandon & Argilés-

Bosch, 2016). En tredje sak är att redovisningssystemen skiljer sig åt mellan olika kontinenter (De 

Villiers & Marques, 2016; Fuhrmann et al, 2017). Som vi kunnat se när vi i regressionsanalyserna 

använt oss av dummyvariabler för länder och branscher påverkar vissa mer än andra. Genom att vi 
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parallellt också undersöker sambanden mellan enskilda dimensioner av CSR och skuldkostnad så 

bidrar vår studie till redovisningslitteraturen även med dessa resultat. Vi har kunnat se att 

sambandet mellan CSR och skuldkostnad är komplicerat och det kan inte enbart förklaras med hjälp 

av ett kombinerat mått för CSR eftersom sambanden skiljer sig åt beroende på dimension. Ett 

nyckelområde för framtida forskning är att bättre förstå samspelet mellan olika ESG-kriterier och 

relevansen av specifika ESG-underkriterier för att relatera CSR till finansiell prestation. Dessa 

insikter kommer att belysa ESG-determinanterna ytterligare för långsiktigt positiva effekter av 

investeringar inom de olika dimensionerna. 

 

6.2.2. Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag handlar om att visa företagen hur de ska genomföra sina CSR-

investeringar för att få lägsta möjliga skuldkostnad. Vi visar att CSR endast är relevant i mindre 

utsträckning när det kommer till den bedömning banker och kreditinstitut gör vid förhandling av 

lånevillkor. Våra resultat visar ingen politisk korrekthet och vi är tveksamma till att banker och 

kreditinstitut skulle hålla med i våra slutsatser, men vad vi kunnat se tyder resultaten på att 

bankerna främst är intresserade av riskbedömning och i den bedömningen tar de hänsyn till ifall 

företaget råkat ut för någon form av skandal, genom kontroversdimensionen. Vi drar en parallell till 

försäkringsbolagens riskbedömningar; de kunder som inte råkat ut för något får betala en lägre 

premie fram tills den dagen något sker och premien höjs. Detta förhållningssätt försvårar för 

företagen i den mån de vill arbeta främjande med sitt sociala ansvarstagande eftersom det inte 

betalar sig på lånekostnaderna. För att ytterligare förstärka betydelsen av att hålla sig borta från 

mediala skandaler och andra kontroverser så visar resultaten att just rapporteringen av CSR i sig 

själv har viss betydelse för skuldkostnaden genom att den ger en ytterligare kostnadssänkande 

effekt.  

 

6.3. Studiens trovärdighet, giltighet och relevans 

Vår studie har en deduktiv ansats och bygger på tidigare forskning, vi har många källor som vi 

genomgående refererar till. Tidigare genomförda studier inom ämnet har studerats och vi har med 

olika analysmetoder, mått och begrepp genomfört vår undersökning på ett likvärdigt sätt. Något 

som bör nämnas är att vi har valt att använda ett icke-slumpmässigt urval genom att använda data 

tagen ur Thomson Reuters databas Datastream. Ett slumpmässigt urval vore det bästa alternativet 

för att avspegla och generalisera resultatet till en större population (Bryman & Bell, 2013). Vid ett 

icke-slumpmässigt urval kan observerade värden anta högre eller lägre genomsnitt, vilket kan ge 
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starkare eller svagare samband, än de som föreligger hos populationen. Samtidigt är icke 

slumpmässiga urval en vedertagen metod inom redovisningsforskningen (Schreuder et al, 2001; 

Yeager et al, 2011) och med tanke på tidsvinsten som görs finns en klar fördel med ett sådant urval. 

Dessutom har vi ett, i jämförelse med andra studier, relativt stort urval med de 6026 publika och 

globala företag där vi kunde inhämta data för de variabler som ingår i vår studie. Under de åren som 

undersöks utgör detta sammanlagt 20 723 observationer per variabel. Ett brett urval är en viktig 

beståndsdel för att generalisera resultat, vilket kompenserar för urvalsmetoden och gör att vi, med 

viss försiktighet, kan generalisera vårt resultat till en större population. När det gäller studiens data 

har vi, som nämnts ovan, tagit den ur databasen Datastream, som enligt Saunders et al (2012) är en 

av världens största och mest tillförlitliga finansiella databaser. Enligt Thomson Reuters (2015; 

2017) själva hämtar databasen in företagens rapporter och kalkylerar materialet automatiskt, 

tillvägagångssättet bidrar till att inga subjektiva bedömningar är aktuella. 

 

R2 som mått som förklarar den totala variationen i regressionen, (De Veaux et al, 2006). I våra 

tabeller finns värden mellan 31,6 - 76,6 procent, (de flesta strax över 31,6 procent), vilka förklarar 

den totala variationen mellan variablerna. Dessa värden kan utläsas som att modellens olika 

variabler påverkar både skuldkostnad och CSR-rapportering men att det också finns andra variabler 

som inte är med i modellen som också påverkar relationen. Vårt val av de åtta olika 

kontrollvariablerna baseras framförallt på tidigare forskning, vilket troligtvis också är förklaringen 

till att den totala variationen i regressionen kan förklaras till så pass stor del av modellen (Margolis 

et al, 2009; Martínez-Ferrero & Frías-Aceituno, 2015). Antal kontrollvariabler påverkar 

procentsatsen, vilket i förlängningen är en bidragande faktor till att resultatet kan anses som 

pålitligt. 

 

Studiens relevans bygger på att framförallt företagens CSR-aktiviteter är ett högaktuellt ämne i 

samhället idag. Även företagets skuldkostnad är ett viktigt ämne för dess intressenter. Både 

intressenter och hela det övriga samhället kräver numera att bolagen ska ta sitt ansvar för den 

inverkan de har på miljön och att inte framstå som ett miljövänligt företag kan straffa sig hårt. Vi 

har undersökt en potentiell fördel som företag kan få associerat med deras CSR-aktiviteter, 

nämligen ifall räntekostnaden kan bli lägre vid fler och bättre poängsatta CSR-aktiviteter. Eller är 

det ett måste att också kommunicerar ut vilka aktiviteter företaget är involverade i för att 

skuldkostnaden ska påverkas? Våra resultat visade att skuldkostnaden påverkas fördelaktigt för 

företagen ifall företaget har höga poäng för CSR-aktiviteterna inom kontroversdimensionen, vilket 

kan tolkas som att det är inom denna dimensionen satsningar bör ske för att erhålla en lägre 
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skuldkostnad. Resultatet visade också att vid mätningen av det kombinerade måttet för CSR-

aktiviteter har kommunikationen av aktiviteterna en stor betydelse. Totalt sett har dock inte 

företagen haft någon fördel i form av lägre skuldkostnad. Vi vill ändå lyfta fram att det finns stora 

skillnader mellan länder, t ex för Frankrike, som lagstiftat om hållbarhetsredovisning, finns ett 

starkt negativt samband med skuldkostnaden. Nya EU-direktiv (2014/95/EU) finns som säger att 

alla medlemsstater i Europeiska Unionen (EU) ska lagstifta om att större företag och koncerner, 

från och med det räkenskapsåret som infaller efter första januari 2017, ska lämna en icke-finansiell 

rapport som beskriver verksamhetens arbete med och konsekvenser av hållbarhetsfaktorer som 

miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter samt mutor och korruption 

(Årsredovisningslagen, SFS 2016:947). Detta tycker vi gör vår studie än mer relevant och vi ser 

fram emot framtida studier i samma ämne. 

 

6.4. Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 

Den data som använts i vår studie är enbart sekundärdata, inhämtad från Thomson Reuters 

Datastream. Eftersom vi personligen inte samlat in materialet kan vi inte heller garantera dess 

kvalitet och äkthet. Thomson Reuters är dock ett oberoende medieföretag som regelbundet och per 

automatik hämtar in finansiella rapporter som utgår från företags offentligt tillgängliga information 

(Thomson Reuters, 2015; 2017). Enligt Bryman och Bell (2013) anses sekundärdata från trovärdiga 

källor hålla hög kvalitet. Thomson Reuters finansiella databas är en av världens största och anses 

också vara trovärdig (Saunders et al, 2012).  Men en begränsning och en logisk följd av att använda 

sig av sekundärdata är att företag som inte redovisar sina CSR-aktiviteter offentligt finns inte heller 

representerade. Vi tycker att vår studie blivit något begränsad av detta faktum och hade större 

tidsrum funnits så hade vi velat komplettera vår forskning med fältstudier.  Detta för att fånga in 

företag som inte redovisar CSR och möjligen även se till vilken grund bankerna gör sina 

riskbedömningar på.  Som ett förslag till vidare forskning blir med tanke på ovanstående att 

genomföra en liknande studie när det gäller syftet, men som även innefattar kvalitativ forskning, 

som exempelvis fallstudier. 

 

Eftersom vår studie krävde information av en viss typ så baserades undersökningen på ett icke-

slumpmässigt urval. Det finns en risk att resultatet blir förvanskat vid ett sådant urval (Bryman och 

Bell, 2013 & Yeager et al, 2011) eftersom det inte kan räknas som representativt för en population, 

samtidigt som det är en välanvänd metod inom redovisningsforskningen. Yeager et al (2011) menar 

att även vid en avvägning av ovanstående dilemma så anses ett icke slumpmässigt urval ändå kunna 

tillföra ett betydelsefullt resultat. 
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Att mäta effekten av CSR-aktiviteter är som vi nämnt ett omdebatterat ämne som det inte finns 

något självklart mått att använda sig utav (Peloza, 2009; Valiente et al, 2012). Eftersom vi använt 

oss av data tagen ur Thomson Reuters databas så blev det naturligt att Thomson Reuters ESG-mått 

också blev måttet vi använder oss av för att mäta både CSR-aktiviteter och CSR-rapportering. 

Valiente et al (2012) rekommenderar dock användandet av mått som tagits fram av en tredje part för 

att det möjliggör tillgång till oberoende data med högre jämförbarhet vilken kan minska risken för 

snedvridning genom datainsamlarens (vår) egen bedömning. ESG-måtten har också använts i 

tidigare forskning (Cheng et al, 2014) och anses vara en tillförlitlig källa inom CSR-forskningen 

(Dhaliwal et al, 2011; El Ghoul et al, 2011; Friede et al, 2015; De Villiers & Marques, 2016; 

Magnanelli & Izzo, 2017). Precis som tidigare forskning (Peloza, 2009; Valiente et al, 2012) menar 

även vi att det finns svårigheter i att avgöra vilket mått på CSR-aktiviteter som är att föredra, på 

grund av detta hade det varit intressant ifall eventuella framtida forskare kompletterar sättet att mäta 

CSR på genom att använda sig av alternativa metoder.  

 

Vår studie har en longitudinell design, vilket betyder att samma variabler studerats vid ett flertal 

olika tidpunkter. En longitudinell design har framförallt två stora fördelar gentemot tvärsnittsdesign, 

den ena är att det blir möjligt att kontrollera för faktorer som inte är observerbara som exempelvis 

ändrade lagar. Den andra fördelen är att det blir möjligt att reducera svårigheterna som finns när 

företag i urvalet skiljer sig från den övriga populationen. Eftersom vi haft begränsad tillgång till 

olika statistiska program har vi inte kunnat genomföra de test som bäst visar den longitudinella 

designens fördelar med regressioner i flera steg utan istället har vi genomfört förenklade OLS-

regressioner (ordinary least squares) i IBM SPSS. OLS-regressioner bör göras på oberoende 

observationer, vilket vi inte har gjort och vi är medvetna om att vi därför bryter mot en av 

förutsättningarna för OLS. Vi har också valt att använda oss av ett års tidsförskjutning med 

motiveringen att det kan ta en tid innan CSR-aktiviteter ger en positiv inverkan och synlig effekt. I 

planerandet av vårt arbete, innan vi beslutade oss för att titta på ett års inverkan, diskuterade vi dock 

mycket kring hur många års förskjutning som hade varit optimalt att studera. En intressant 

vidareutveckling och ett annat förslag till vidare forskning är därför att studera en längre 

tidsförskjutning, exempelvis tre eller fem år för att se CSR-aktiviteter (i dess olika dimensioner) och 

CSR-rapporterings mer långvariga effekt på skuldkostnaden. 
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Bilaga 1. 

 
 

Information om studiens datamaterial, hämtat från Thomson Reuters Datastream 2018-03-23. 

 

TRESGCS - ESG Combined Score 

Thomson Reuters ESG Combined Score is an overall company score based on the reported 

information in the environmental, social and corporate governance pillars (ESG Score) with an ESG 

Controversies overlay.  

 

TRESGCCS - ESG Controversies Score 

ESG controversies category score measures a company's exposure to environmental, social and 

governance controversies and negative events reflected in global media. 

 

ENVSCORE - Environmental Score 

The environmental pillar measures a company's impact on living and non-living natural systems, 

including the air, land and water, as well as complete ecosystems. It reflects how well a company 

uses best management practices to avoid environmental risks and capitalize on environmental 

opportunities in order to generate long term shareholder value. 

 CGVSCORE - Corporate Governance Score 

The corporate governance pillar measures a company's systems and processes, which ensure that its 

board members and executives act in the best interests of its long term shareholders. It reflects a 

company's capacity, through its use of best management practices, to direct and control its rights 

and responsibilities through the creation of incentives, as well as checks and balances in order to 

generate long term shareholder value. 

  

CGVS - Integration/Vision and Strategy 

The integration/vision and strategy category measures a company's management commitment and 

effectiveness towards the creation of an overarching vision and strategy integrating financial and 

extra-financial aspects. It reflects a company's capacity to convincingly show and communicate that 
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it integrates the economic (financial), social and environmental dimensions into its day-to-day 

decision-making processes. 

  

CGVSDP026 - CSR Sustainability Reporting 

Does the company publish a separate sustainability report or publish a section in its annual report on 

sustainability? 

  

WC01251 - Interest Expense On Debt 

INTEREST EXPENSE ON DEBT represents the service charge for the use of capital before the 

reduction for interest capitalized. If interest expense is reported net of interest income, and interest 

income cannot be found the net figure is shown. 

It includes but is not restricted to: 

Interest expense on short term debt 

Interest expense on long term debt and capitalized lease obligations 

Amortization expense associated with the issuance of debt 

Similar charges 

  

WC02999 - Total Assets 

TOTAL ASSETS represent the sum of total current assets, long term receivables, investment in 

unconsolidated subsidiaries, other investments, net property plant and equipment and other assets. 

  

WC03255 - Total Debt 

TOTAL DEBT represents all interest bearing and capitalized lease obligations. It is the sum of long 

and short term debt 

  

WC03351 - Total Liabilities 

TOTAL LIABILITIES represent all short and long term obligations expected to be satisfied by the 

company. 



Maria Eriksson och Monica Isaksson Eléhn 

 

 

109 

 

It includes but is not restricted to: 

Current Liabilities 

Long Term Debt 

Provision for Risk and Charges (non-U.S. corporations) 

Deferred taxes 

Deferred income 

Other liabilities 

Deferred tax liability in untaxed reserves (non-U.S. corporations) 

Unrealized gain/loss on marketable securities (insurance companies) 

Pension/Post retirement benefits 

Securities purchased under resale agreements (banks) 

It excludes: 

Minority Interest 

Preferred stock equity 

Common stock equity 

Non-equity reserves 

  

WC03501 - Common Equity 

COMMON EQUITY represents common shareholders' investment in a company. 

It includes but is not restricted to: 

Common stock value 

Retained earnings 

Capital surplus 

Capital stock premium 

Cumulative gain or loss of foreign currency translation, if included in equity per FASB 52 treatment 
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Goodwill written off (field 03491) 

For Non-U.S. Corporations preference stock which participates with the common/ordinary shares in 

the profits of the company 

For Non-U.S. Corporations, if shareholders equity section is not delineated then the following 

additional accounts are included: 

Appropriated and unappropriated retained earnings 

Net income for the year, if not included in retained earnings (majority share of income is only 

included) 

Compulsory statutory/legal reserves without specific purpose 

Discretionary Reserves if other companies in that country include in their delineated shareholders' 

equity 

Negative Goodwill 

It excludes: 

Common treasury stocks 

ESOP Guarantees 

Accumulated unpaid preferred dividends 

For U.S. Corporations, excess of involuntary liquidating value for outstanding preferred stock over 

stated value is deducted 

Redeemable common stock (treated as preferred) 

For Insurance companies, Unrealized gain/loss on marketable securities (field 03498) 

  

WC08001 - Market Capitalization 

Market Price-Year End * Common Shares Outstanding 

Market price – year end represents the closing price of the company's stock at 31 December for U.S. 

Corporations. For non-U.S. corporations, this item represents the closing price of the company's 

stock at their fiscal year end. 

If Field 05350, Date of Fiscal Period End, is not yet populated for the current year and thus there is 

no value for this period for  Field 05301, Common Shares Outstanding, then  Field 05302,Common 

Shares Outstanding-Current is used. 
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For companies with more than one type of common/ordinary share, market capitalization represents 

the total market value of the company. 

  

WC08221 - Total Debt % Total Capital 

(Long Term Debt + Short Term Debt & Current Portion of Long Term Debt) / (Total Capital + 

Short Term Debt & Current Portion of Long Term Debt) * 100 

  

WC08231 - Total Debt % Common Equity 

(Long Term Debt + Short Term Debt & Current Portion of Long Term Debt) / Common Equity * 

100 

  

WC08801AQ - Total Investment Return 

All Industries: 

((Market Price Year End + Dividends Per Share + Special Dividend -Quarter 1 + Special Dividend-

Quarter 2 + Special Dividend-Quarter 3 + Special Dividend-Quarter 4) / Last Year's Market Price-

Year End - 1) *100 

  

WC09802 - Beta 

Beta is a measure of market risk which shows the relationship between the volatility of the stock 

and the  volatility of the market. This coefficient is based on between 23 and 35 consecutive month 

end price percent changes and their relativity to a local market index. Only monthly data subsequent 

to the fresh start date is used for companies that have emerged from bankruptcy. Beta is not 

calculated for companies that are in bankruptcy 

  

WC18199 - Net Debt 

NET DEBT represents Total Debt minus Cash. Cash represents Cash & Due from Banks for Banks, 

Cash for Insurance companies and Cash & Short Term Investments for all other industries. 

 

GGISO - ISO Country Code 
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The datatype returns the 2 character ISO country code for a stock, as defined by the datatype for the 

geographical classification of company. 

  

ICBIC - ICB Industry Code 

ICBIC returns the code of the ICB industry under which the equity is classified. The FTSE/DJ 

Industry Classification Benchmark (ICB) hierarchy provides 10 Industries to help investors monitor 

broad industry trends. 

 

 

 

 

 


