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Sammanfattning 
 

Titel: Leder högre CSR- prestanda till lägre kapitalbegränsningar? - en kvantitativ studie på 651 

bolag under en tioårsperiod 

Nivå: Examensarbete, Grundnivå 

Författare: Jenny Litmark och Sofia Titus  

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2018 - maj 

Syfte: I denna studie undersöker vi om CSR-strategier påverkar företagets möjligheter att få tillgång 

till externt kapital genom att sänka dess kapitalbegränsningar. Förtydligat syftar studien till att 

förklara hur sambandet mellan CSR-arbete och kapitalbegränsningar samt mellan CSR:s dimensioner 

och kapitalbegränsningar ser ut. Kan ett ökat CSR-arbete minska kapitalbegränsningar, ge ökad 

tillgång till kapital som i sin tur leder till större möjligheter att göra lönsamma investeringar och 

därmed skapa värde för företaget? Tidigare forskning har stannat vid att konstatera att CSR är 

värdeskapande och ökar företagets finansiella prestation men få rapporter går vidare och förklarar på 

vilket sätt värdet skapas eller varför den finansiella prestationen ökar. Vi tar ett steg till och ställer 

oss frågan varför värde skapas. 

Metod: Vi har utformat hypoteser som genomgår en empirisk granskning. Tidsperspektivet består av 

en longitudinell design som genomförts med data över tio år på 651 bolag i Europa. Studien är baserad 

på data från databasen Thomson Reuters Datastream. Data har analyserats i statistikprogrammet 

SPSS.  

Resultat & slutsats: Våra resultat har konsekvenser för den aktuella debatten om CSR. Det mesta 

inom modernare forskning pekar på att CSR är värdeskapande för företaget men få svar finns om hur 

värdeskapandet sker. Här dokumenterar vi att företag med högre CSR-prestanda har en större förmåga 

att få finansiering på kapitalmarknaden. Parallellt med att kapitalbegränsningarna minskar ökar det 

företagets förmåga att genomföra strategiska investeringar som de annars inte skulle ha. CSR är med 

andra ord ett betydande element för ett företags långsiktiga värdeskapande. 

Examensarbetets bidrag: Studien ger en indikation på att det existerar ett negativt samband med 

total CSR, dimensionerna av CSR och kapitalbegränsningar. Resultatet kompletterar tidigare studier 

med viktig teoretisk information genom att lägga fokus på hur värdeskapandet sker och samtidigt 

bringa klarhet i relationen mellan ett företags kapitalbegränsningar och CSR-arbete. Studien ger även 

praktiska bevis på hur CSR bör implementeras för att företaget skall möta så låga 

kapitalbegränsningar som möjligt. 

Förslag på vidareutveckling av arbetet: Ett förslag till fortsatt forskning är att komplettera denna 

med fältstudier med tanke på att vi enbart använder oss av sekundärdata där urvalet hämtats från 

Thomson Reuters Datastream. Med tanke på att vår studie utförts på publika, börsnoterade företag 

kan den inte generaliseras till ett sammanhang utanför denna ram. En studie på mindre företag 

och/eller icke börsnoterade företag skulle därmed kunna ge nya intressanta resultat.  

Nyckelord: CSR, CSR-dimensioner, kapitalbegränsningar, hållbarhet, ESG prestation (miljö, social, 

företagsstyrning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jenny Litmark och Sofia Titus  

2 

 

Abstract 
 

Title: Does higher CSR performance lead to lower capital constrains? - a quantitative study of 651 

companies over a ten-year period 

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

Authors: Jenny Litmark and Sofia Titus 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2018 - May 

Aim: In this study, we investigate whether CSR strategies affect the company's ability to access 

external capital by reducing its capital constraints. Explained, the study aims at explaining the 

relationship between CSR performance and capital constrains, as well as between CSR dimensions 

and capital constrains. Can an increased CSR performance reduce capital constrains, increase access 

to capital, which in turn leads to greater opportunities to make profitable investments and thus create 

value for the company? Previous research has stopped finding that CSR is creating value and 

increases the company's financial performance, but few reports go further and explain how the value 

is created or why the financial performance is increasing. We take a further step and ask why value 

is created. 

Method: We have designed hypotheses that undergo an empirical review. The time perspective 

consists of a longitudinal design, implemented with ten-year data of 651 companies in Europe. The 

study is based on data from the database Thomson Reuters Datastream. The data have been 

analyzed in the statistical program SPSS. 

Result & Conclusions: Our results have consequences for the current CSR debate. Most modern 

research point out that CSR is value creation for the firm, but few answers are available about how 

value creation is taking place. We document that companies with higher CSR performance have a 

greater ability to gain funding in the capital market. In parallel with the reduction of capital, it 

increases the company's ability to carry out strategic investments that they would otherwise not have. 

In other words, CSR is an important element for a company's long-term value creation. 

Contribution: The study provides an indication that there is a negative connection with total CSR, 

the dimensions of CSR and capital constraints. The result complements previous studies with 

important theoretical information by focusing on how value creation takes place while clarifying the 

relationship between a company's capital constraints and CSR work. The study also provides practical 

evidence of how CSR should be implemented to enable the company to face as low capital constraints 

as possible. 

Proposals for further development of the work: One suggestion for future research is to 

supplement this with field studies, given that we only use secondary data from which the sample 

was retrieved from Thomson Reuters Datastream. Given that our study is conducted in public, 

publicly traded companies, it cannot be generalized to a context outside this framework. A study of 

smaller companies and / or non-listed companies could thus give new interesting results.  

Key words: CSR, CSR dimensions, capital constraints, sustainability, ESG performance 

(environment, social, corporate governance) 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel kommer vi att skildra bakgrunden och problemformuleringen för vår studie, 

fortsättningsvis följer uppsatsens problemformulering och syfte. Avsnittet fullföljs av en beskrivning 

av studiens avgränsningar samt dess övriga disposition. 

 

1.1 Bakgrund   
CSR (Corporate Social Responsibility) som värdeskapande strategi har under de senaste decennierna 

varit ett omdiskuterat ämne i det akademiska samhället. En trolig anledning till detta är att forskare 

kommit fram till motsägelsefulla resultat om dess potential att skapa nytta för företaget. Många har 

med andra ord försökt finna svar på frågan hur företag skall arbeta med CSR, samt vilka ekonomiska 

konsekvenser det får (Ansong, 2017; Cheng, Ioannou & Serafeim, 2014; Huang & Watson, 2015; 

Margolis, Elfenbein & Walsh, 2009 m fl.). 

 

Det finns en konflikt för företag i att jobba med CSR, som i grunden är en kostnad (Jensen, 2002), 

och samtidigt skapa värde för sina intressenter (Prior, Surroca & Tribò, 2008, McWilliams & Siegel, 

1997). Barnea och Rubin (2010) samt Lee och Jung (2016) förklarar att eftersom den finansiella 

prestationen är en kärnfråga, faller det sig naturligt att studera huruvida CSR-aktiviteter påverkar 

denna relation. En viktig del i den finansiella prestationen är möjligheten att göra lönsamma 

investeringar som i sin tur är direkt kopplat till tillgången på externt kapital (Samet & Jarbouib 2017). 

CSR har genom historien definierats på olika sätt och än idag finns ingen enighet över vad som ska 

ingå i begreppet. McWilliams och Siegel (2001) väljer att definiera CSR som företag och 

organisationers ansvar, att frivilligt engagera sig i åtgärder som utgör något gott för samhället, bortom 

dess egna intressen. En välanvänd definition av begreppet är utformad av Carrol (1979) som menar 

att samhället har förväntningar på att organisationer arbetar inom ramen av dess sociala ansvar.   
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Figur 1. Carroll´s CSR Pyramid. 

Figuren ger en överblick över CSR´s fyra komponenter (ekonomisk, juridisk, etisk och filantropisk) enligt Carroll 

(1991).  

 

Den befintliga forskningens motsägelsefulla resultat möjliggör två perspektiv på CSR. Ett 

kostnadsbaserat där CSR främst anses skapa utgifter för företaget (Jensen, 2002) och ett baserat på 

CSR som en värdeskapande strategi (Benlemlih & Bitar, 2015; Hassel & Nilsson, 2005). Många har 

ägnat tid och resurser åt att hitta strategier för hur företag bör arbeta med CSR (Ansong, 2017; 

Margolis et al., 2009 m.fl.) men den existerande forskningen har hittills misslyckats med att ge några 

konkreta svar. 
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1.2 Problematisering 
I ett läge när det ännu är oklart om CSR är lönsamt är det av yttersta betydelse att veta vilka andra 

finansiella fördelar företag kan vinna på CSR-investeringar då finansiella motiv är starka drivkrafter 

i privat företagande. Medvetenhet om starka incitament hos företag att satsa på CSR är vad världen, 

sett i ljuset av klimathot, just nu behöver mer än något annat. 

Då det saknas bevis i redovisnings- och finansieringsforskningen om samband mellan CSR-

prestationer och tillgång till kapital så ger oss tidigare studier ändå vissa ledtrådar: Attig, Cleary, El 

Ghoul och Guedhami (2014) hävdar att CSR på lång sikt förbättrar relationen mellan företaget och 

dess intressenter, något som även Cho, Lee och Pfeiffer (2013) bekräftar. Denna tanke finns även i 

intressentteorin som menar att CSR skapar lojalitet och positiva relationer mellan företag och 

intressenter (Price & Sun, 2017). Genom goda relationer till intressenter öppnas fler möjligheter till 

externt kapital (Attig et al., 2014).  

Vidare finns studier som pekar på att CSR kan ha påverkan på de hinder som finns på 

kapitalmarknaden (Attig et al., 2014; Cheng et al., 2014). Kapitalbegränsningar kan beskrivas som 

ett företags svårigheter att finansiera alla önskade investeringar (Lamont, Polk & Saa-Requejo, 2001) 

och spelar en viktig roll i företagets strategiska beslutsfattande eftersom de begränsar eller möjliggör 

investeringsbeslut (Stein, 2003). Intressentteorin antyder alltså att det kan finnas ett negativt samband 

mellan CSR och kapitalbegränsningar. 

Ett annat sätt att adressera företags kapitalbegränsningar och CSR är med agentteorin (agency theory) 

(Myers & Majluf, 1984, Biddle, Hilary & Verdi, 2009). Teorin påstår att det kan uppstå problem med 

företagsledningens incitament att investera i aktieägarnas intresse. Företagsledningen kan investera 

aktieägarnas pengar i exempelvis CSR på ett sätt som inte ökar företagets vinst vilket kan vara en 

intressekonflikt (Jensen & Meckling, 1976). Det finns tidigare studier som argumenterar för att 

agentteorin ligger till grund för hur lönsamma investeringar företaget kan göra och att företag kan 

göra stora vinster genom att minska agentkostnaderna (Freeman, 1984; Hillman & Keim, 2001 m.fl.). 

Vad finns då för anledning att driva tesen att CSR påverkar företagets kapitalbegränsningar? Reagerar 

banker positivt eller negativt på CSR-satsningar och hur är det med aktiemarknaden? Går det lättare 

för ett företag med högt CSR-betyg att få en företagsobligation fulltecknad än för ett företag som har 

lågt CSR-betyg? För att kunna besvara dessa frågor behövs en teori om hur borgenärer och investerare 
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reagerar på CSR-prestationer och det behövs ett sätt att undersöka hur CSR-prestationer påverkar 

företags tillgång till kapital.  

 

Relationen mellan CSR-arbete och ett företags tillgång till kapital, den relation detta arbete ämnar 

undersöka närmare, är outforskat. Tidigare forskning föreslår att CSR är värdeskapande och ökar 

företagets finansiella prestation men få rapporter går vidare och förklarar på vilket sätt värdet skapas 

eller varför den finansiella prestationen ökar.  Studier föreslår att CSR är associerat med exempelvis 

högre aktievärde (Waddock & Graves, 1997), högre soliditet (El Ghoul, Guedhami, Kwok & Mishra, 

2011) samt en högre transparens som skapar färre konflikter mellan aktieägare och företagsledning 

(Harjoto & Jo, 2011). Mycket fokus har även legat på att förklara sambandet mellan CSR och 

finansiell prestation, Margolis och Walsh presenterade i sin rapport från 2003 hela 127 studier som 

empiriskt testade dessa samband enbart mellan åren 1972 och 2002. Detta arbete tar dock ytterligare 

ett steg. Då sambandet mellan CSR och finansiell prestation redan är väl undersökt väljer vi att 

analysera nästa del i processen, vad är det som påverkar företagets finansiella prestation? Kan det 

vara minskade kapitalbegränsningar som genererar ökat finansiellt värde i företag som arbetar med 

CSR? Dessa frågor verkar tidigare forskning helt förbisett och vi finner därmed att vår studie på så 

vis är unik.  

 
 

Figur 2. Relationen mellan CSR:s tre dimensioner och kapitalbegränsningar.  Egen figur. 

Figuren syftar till att ge en överblick över relationen av studiens berörda CSR-aktiviteter och hur dessa påverkar 

företagets kapitalbegränsningar. 
 

Vi kommer att studera det eventuella sambandet mellan CSR och kapitalbegränsningar, detta för att 

ge svar på hur den finansiella marknaden reagerar på CSR-prestationer. Att fördela knappt 

ekonomiskt kapital till de områden som genererar högst avkastning är investerares huvudfokus. Vi 

vill undersöka om CSR har en betydande inverkan på denna kapitalallokeringsprocess - är 

marknadsaktörer mer villiga att avsätta kapitalresurser till företag med bättre CSR-



Jenny Litmark och Sofia Titus  

10 

 

prestanda?  Studien stannar dock inte vid att bara titta på sambandet mellan CSR och 

kapitalbegränsningar. Thomson Reuters, en av världens största databaser, har delat upp begreppet 

CSR i tre beståndsdelar vilket denna studie kommer att dra nytta av. Genom att också undersöka 

dessa tre dimensionerna var för sig och dess respektive effekt på kapitalbegränsningar kan vi ge ett 

unikt bidrag till den befintliga forskningen. Syftet att analysera de olika dimensionerna var för sig är 

för att se om de möjligen kan ha olika inverkan på kapitalbegränsningar. Genom att studera dem 

enskilt kan vi utesluta om de olika dimensionerna på något sätt tar ut varandra och genom det påverkar 

relationen mellan CSR och kapitalbegränsningar. Vi får med andra ord större förståelse för den totala 

relationen.  Med denna studie vill vi bidra till den litteratur som belyser rollen kapitalmarknaden 

spelar för långsiktigt värdeskapande CSR-strategier kan skapa i företag (t.ex. Lee & Faff, 2009; El 

Ghoul, Guedhami, Kwok & Mishra., 2011; Goss & Roberts, 2011).  

Studien är högst aktuell, bland annat genom den nya lag om hållbarhetsredovisning som instiftades i 

Sverige 2017 efter direktiv inom EU (Regeringskansliet, 2016). Även samhället i stort ställer allt 

högre krav på företagens medvetenhet inom CSR-frågor och etiskt, hållbart agerande har blivit en 

trend (McWilliams & Siegel, 2001).  

 

Vi väljer att studera den europeiska marknaden då närliggande forskningsområden tidigare fokuserat 

på den amerikanska marknaden och världsmarknaden. Detta val bidrar också till uniciteten av vår 

studie samt fyller tidigare illustrerat forskningsgap.  

Vår studie diskuterar hur teorier kan motivera påståenden a priori om ett eventuellt samband mellan 

CSR-prestationer och tillgången till kapital. Studien preciserar ett sätt att mäta kapitalbegränsningar 

och utför en empirisk studie på ett urval av 651 europeiska företag under en period av 10 år, det vill 

säga 6510 observationer.  

 

1.3 Syfte 
Studien ämnar undersöka sambandet mellan CSR-arbete och kapitalbegränsningar.  Studien 

kommer även att undersöka de enskilda CSR-dimensionernas (miljö, social och företagsstyrning) 

påverkan på kapitalbegränsningar, detta för att få en ökad förståelse för den totala relationen. 
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1.4 Avgränsning 
Det finns ingen entydig definition på begreppet CSR eller vilka dimensioner som skall ingå (Carroll, 

1999, Huang & Watson, 2015, McWilliams & Siegel, 2001). Denna studie kommer att utgå ifrån 

Thomson Reuters totala CSR-betyg samt de tre dimensioner företaget delat upp begreppet i. Dessa 

dimensioner har de valt att kalla Environmental, Social och Governance (ESG), vilka motsvarar en 

miljömässig, en social och en företagsstyrningsdimension (Thomson Reuters, 2015). Ett företags 

kapitalbegränsningar går också att mäta på olika sätt, varav studien väljer att utgå ifrån KZ-index som 

ett mått för att kvantifiera begreppet. Detta mått, introducerat av Kaplan och Zingales (1997), har 

använts i stor utsträckning i den existerande litteraturen (t.ex. Almeida, Campello & Weisbach 2004; 

Baker, Stein & Wurgler., 2003; Bakke & Whited, 2010; Hong, Kubik & Scheinkman, 2011; Lamont 

et al., 2001). Hur KZ-index mäter kapitalbegränsningar redogörs mer 

 detaljerat i kapitel tre. Studien avgränsas till åren 2007–2016 och urvalet består av europeiska företag 

som har registrerad data för relevanta variabler i Thomson Reuters Datastream. I arbetets tredje 

kapitel beskrivs samtliga variabler i studien mer ingående. Ovanstående begränsningar resulterar till 

att studien bygger på 651 bolag och 6510 observationer. 
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1.5 Disposition 
I figuren nedan framgår en illustration av avhandlingens disposition.  

 

 
 
 

 

Figur 3. Studiens disposition. Egen figur. 
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2. Teoretisk referensram 

 
I kapitel två presenteras arbetets nyckelord samt de ramverk som utgör studiens utgångspunkt. 

Vidare presenteras de tre dimensionerna av CSR var för sig och hur de kan kopplas till 

kapitalbegränsningar.  

 

 

2.1 CSR  
Under de senaste decennierna har företag blivit mer engagerade i socialt ansvarstagande för att möta 

de förväntningar som finns bland dess intressenter (Benlemlih, 2017). Dessa sociala aktiviteter har 

många namn. Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Social Performance (CSP), 

miljöansvar och hållbarhet är bara några exempel på termer som vanligen används för att beskriva 

företags sociala ansvarstagande (a.a.). 

CSR är långtifrån ett nytt fenomen, utan har florerat i näringslivet i över ett sekel (Smith, 2003). 

Artikeln “The Social Responsibility of the Businessman” skriven 1953 av Howard Bowen, anses av 

många ha varit startskottet för den moderna CSR-debatten (Garriga & Melé, 2004). Bowen skildrade 

att samhället börjat visa mer engagemang för sociala och miljömässiga frågor vilket medförde nya 

men även större krav på företagen (a.a.).   

En utmaning med begreppet CSR är de mångtydiga definitioner och dimensioner som existerar. 

Europeiska kommissionen (2001) beskriver CSR som den sociala och miljömässiga problematik som 

företag integrerar i sin affärsverksamhet samt det samspel företag har med sina intressenter på frivillig 

basis. Europeiska kommissionen betonar även att CSR innebär åtgärder utöver lagliga skyldigheter 

gentemot samhället och miljön (a.a.). Världsbanken (2003) väljer att definiera CSR som företagets 

skyldighet att bidra till hållbar ekonomisk utveckling, att arbeta med medarbetare, deras familjer, 

lokalsamhället och samhället som helhet för att förbättra livskvaliteten på sätt som både är bra för 

näringslivet och bra för utveckling. McWilliams och Siegel (2001), menar dock att även om 

definitionen kan tolkas på olika sätt, hänvisar CSR vanligen till insatser som verkar för att ytterligare 

ge social nytta, bortom företagens intressen och det som krävs enligt lag. Då begreppet skapat många 

ekonomiska, finansiella och politiska debatter (Benlemlih, 2017) finns omfattande forskning men 

jämförbarheten är låg. Definitionerna och vilka begrepp som ska ingå varierar och det finns 

fortfarande många problem gällande hur det skall mätas (Turker, 2009). Genom ett ökat intresse för 
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ämnet och utveckling av nya databaser, som har bidragit till bättre mätning av CSR, har dagens 

forskning dock kommit en bit på vägen (Mahoney & Roberts, 2007).     

 
2.2 Kapital och kapitalbegränsningar 
Kapital är ett företags resurser som behövs för att producera olika varor och tjänster 

(Nationalencyklopedin, 2018). Från början användes termen kapital om finansiella fonder som gav 

avkastning men i dag har det utvecklats till en mer generell betydelse, nu används ordet kapital för 

att beskriva tillgångar i allmänhet som kan ge avkastning (a.a.). Sammantaget kan förklaras att företag 

använder kapital för att göra investeringar. En kapitalbegränsning innebär således ett hinder mellan 

företaget och tillgången på kapital och därmed också en begränsning i hur företaget ska finansiera de 

önskade och planerade investeringarna (Lamont et al., 2001). 

Företag med höga kapitalbegränsningar uppvisar generellt en lägre grad av investering i en mängd 

olika strategiska aktiviteter (Campello, Graham & Harvey, 2010; Hubbard, 1998) som exempelvis 

investering i inventarier (Carpenter, Fazzari & Petersen 1998), investering i olika typer av forskning 

och utveckling (Hall & Lerner, 2010; Himmelberg & Petersen 1994) samt “labour hoarding” som 

innebär att behålla värdefull arbetskraft och kompetens i företaget även under lågkonjunktur (Sharpe 

1994). Sammanfattat kan sägas att företag som möter höga kapitalbegränsningar har ett sämre 

utgångsläge när det kommer till att överleva, prestera och växa över tid på grund av lägre grad av 

investeringar (Campello et al., 2010; Hubbard 1998, Sharpe 1994). 

Genom att minska sina kapitalbegränsningar och därmed få tillgång till kapital som kan investeras 

finns alltså enligt ovan nämnda studier möjlighet för företaget att utvecklas, växa och skapa 

konkurrensfördelar. Carpenter och Petersen (2002) har även bevisat sambandet mellan tillgång till 

extern kapital och en högre tillväxttakt på den amerikanska marknaden, Becchetti och Trovato (2002) 

finner samma korrelation på den indiska marknaden. Beck, Demirguc-Kunt, Laeven och Levine 

(2005) visar i sin studie på hur företag är sårbara när det kommer till kapitalbegränsningar. Det finns 

således forskning som pekar på att det är viktigt för företag att minska sina kapitalbegränsningar och 

få tillgång till externt kapital för att kunna utvecklas, växa och fortleva. Kapitalbegränsningar står 

alltså i direkt relation till företagets finansiella prestation. 
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2.3 Länken mellan CSR och kapitalbegränsningar via finansiell prestation 
Kombinationen av begreppen CSR och kapitalbegränsningar leder till att främst två begrepp blir 

aktuella, intressentteorin och agentteorin. Arbetet bygger på tanken att CSR-arbete genom dessa två 

teorier leder till minskade marknadsfriktioner som exempelvis agentkostnader och 

informationsasymmetri (Biddle et al., 2009; Cheng et al., 2014; Myers & Majluf, 1984). I följande 

kapitel argumenteras för hur dessa kan knytas an till CSR och företagets finansiella prestation, som i 

sin tur påverkar de kapitalbegränsningar företaget ställs inför.   

 

2.3.1 Intressentteori  

En intressent är en grupp eller en individ som kan påverka eller påverkas av ett företags prestation 

(Freeman, 1984). Företag ska enligt Freeman (1984) inte jobba utifrån tanken att skapa värde enbart 

för aktieägare, anställda och leverantörer, även mer externa gruppers intresse bör tas i beaktande 

(a.a.). Intressentmodellen argumenterar för just detta genom att peka på att företag måste se till de 

behov och förväntningar som finns hos olika intressegrupper (Deegan & Unerman, 2011). Enligt 

Prado-Lorenzo, Gallego-Alvarez och Garcia- Sanchez (2009) kan företagsledares fokus inte längre 

ligga på att enbart skapa värde för aktieägarna utan fokus ska snarare finnas i att samexistera med ett 

helt nätverk av olika intressenter för att maximera möjligheterna att generera värde i företaget. 

 

När företag jobbar enligt intressentmodellen innebär det att man ägnar sig åt aktiviteter som 

involverar intressenter på ett positivt sätt, medan CSR är arbete för att skapa legitimitet hos 

intressenter (Greenwood, 2007). I vilken utsträckning företagen samverkar med relevanta intressenter 

är en viktig aspekt av CSR, det kan till och med ses som kärnan i CSR eftersom dess uppgift är att 

bejaka de intressenter företaget har (Pedersen, 2006). Utan denna interaktion får företaget svårt att 

förstå de varierande behov, beteenden och attityder som finns hos dess intressenter (a.a.). CSR-arbete 

genom intressentmodellen anses vara en effektiv väg att gå för att skapa transparens mellan  

företag och intressenter (Morsing & Schults, 2006).   

 

McWilliams och Siegel (2001) nämner ett annat perspektiv av intressentteorin, vilket innebär att olika 

grupper begär olika saker av företagen. Först när dessa olika krav från intressenterna är uppfyllda 

öppnas möjligheten upp för värdeskapande samt ökad finansiell prestation (Malik, 2014). Om 

företaget väljer olika CSR-aktiviteter till olika intressenter för att på så sätt uppfylla deras krav, kan 

stora fördelar erhållas (a.a.). 
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CSR ger alltså företaget en möjlighet att skapa en relation med sina intressenter vilket ökar deras 

belåtenhet och lojalitet till företaget, minskar informationsasymmetrin och skapar finansiella fördelar 

(Brown & Dacin, 1997; Jensen & Meckling, 1976; Luo & Bhattacharya, 2006). Med andra ord 

påverkar CSR-arbete företagets finansiella prestation enligt intressentteorin, företag kan öka sin 

finansiella prestation genom att möta de krav intressenterna ställer (Marom, 2006; Preston & 

O'Bannon, 1997).  

 

 

 
 

Figur 4. Illustration av intressemodellen.  

Figuren syftar till att visa ett företags intressenter, både primära och sekundära. (Business Sweden, u å). 
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2.3.2 Agentteorin 

Agentteorin hanterar konflikten som finns mellan aktieägare och företaget (Deegan & Unerman, 

2011). Företagsledningen och aktieägarna har olika perspektiv, företaget kan i vissa fall vara mer 

benägen att investera i CSR än aktieägarna då det inte är deras pengar (a.a.). I agentteorin förklaras 

det att aktieägare skapar olika typer av kontrollsystem för att bevaka företagsledningen och vad de 

gör med pengarna för att försäkra sig om maximal utdelning (a.a.). De kostnader som denna kontroll 

innebär kallas för agentkostnader (a.a.) som är en typ av marknadsfriktion.  

 

Jones (1995) hävdar att företag som knyter an till sina intressenter med hjälp av ömsesidig tillit och 

samarbete kommer uppleva minskade transaktionskostnader. Transaktionskostnader beskrivs vara 

saker som övervakningskostnader, bindningskostnader, sökkostnader, garantikostnader och förluster 

som uppstår på grund av intressekonflikter (a.a.). Choi och Wang (2009) argumenterar för att ett 

bättre förhållande mellan företag och intressenter kan förbättra företagets vinst och lönsamhet 

eftersom det minskar kortsiktigt beteende, spekulationer och skapar ett effektivare samarbete med 

viktiga intressenter. 

 

Waddock och Graves (1997) beskriver att en lyckad CSR-strategi är komplex och därigenom ställer 

höga krav på företagsledningen. Sett utifrån detta perspektiv menar författarna att ledningens insatser 

kommer att samspela med dess CSR-strategi, vilket de benämner “Good management theory”. Detta 

leder till konsekvensen att CSR behöver utföras på ett bra sätt för att vara lönsamt, vilket skapar en 

situation där företagsledningen behöver anstränga sig för att nå sin målsättning. Vidare kan CSR vara 

ett argument till att minska agentkostnaderna då CSR-strategierna verkar kontrollerande gentemot 

företagsledningen, på så sätt att det driver ledarna att anta ett långsiktigt synsätt snarare än ett 

kortsiktigt (Eccles, Ioannou & Serafeim, 2012). Med tanke på att existerande litteratur hävdar att 

marknadsfriktioner såsom agentkostnader är en av de främsta orsakerna till att företagen möter 

stigande utbudskurvor för externt kapital (Cheng et al., 2014), blir resonemanget att agentteorin kan 

kopplas samman med CSR, finansiell prestation och kapitalbegränsningar aktuellt.   
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2.3.3 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information uppstår då aktörer på ena sidan av marknaden har bättre information än de 

på den andra (Boatright, 2014). Exempel på detta kan vara att företagsledaren och/eller styrelsen 

känner till företagets ekonomiska effektivitet i större omfattning än aktieägarna, att säljaren vet mer 

om bilens kvalitet än vad köparen gör eller att låntagarna vet mer om sina återbetalningsmöjligheter 

än långivaren (Ekonomipriset, 2001). 

 

George Akerlof (1970), menar att informationsasymmetrier kan leda till negativa urval på marknaden, 

så kallade adverse selection. I sin klassiska uppsats “The market for lemons” belyser han 

asymmetrisk information som en riskfaktor och hur det kan bidra till bland annat marknadsmässiga 

problem (Akerlof, 1970).  

 

Det finns flertalet studier om förhållandet mellan CSR-prestanda och informationsasymmetri. Cui, Jo 

och Na (2016) kom fram till att CSR-aktiviteter minskar informationsasymmetrin, detta för att företag 

med högt CSR-engagemang tenderar till att avslöja mer information. Ytterligare empiriska studier 

som har etablerat länken mellan CSR och informationsasymmetri inkluderar Cho et al. (2013) och 

Kim, Park och Wier (2012). 

 

Kim et al. (2012) bevisar en stark evidens för att socialt ansvariga företag är mindre benägna att ägna 

sig åt att manipulera resultat eller dölja aktiviteter i företaget. Detta resultat är förenligt med vad som 

även visats av Dhaliwal, Li, Tsang och Yang (2011). Båda studierna visar att ett högt CSR-arbete 

minskar informationsasymmetrin, ökar företagets transparens gentemot samhället och intressenter 

samt leder till en mer utförlig redovisning (a.a.) 

 

CSR-rapportering skapar en positiv återkopplingsslinga på så sätt att den ökar insynen och 

transparensen angående företagets sociala och miljömässiga inverkan samt företagsledningens 

struktur (Cheng et al., 2014). Detta kan leda till att det interna kontrollsystemet förbättras som i sin 

tur förbättrar samspelet mellan regelverk och förmågan att rapportera. Denna ökade tillgänglighet och 

kvalitet på data hos företaget gör att informationsasymmetrin minskar mellan företaget och 

investerarna (Kim et al., 2012; Dhaliwal et al., 2011) vilket genererar en ökad tillgång på externt 

kapital (Bernanke & Gertler 1990; Greenwald et al., 1984; Myers & Majluf, 1984).  
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2.3.4 Marknadsfriktioner    

Marknadsfriktioner så som asymmetrisk information och agentkostnader inverkar på företagets 

kostnader för externt kapital (Bernanke & Gertler 1990; Greenwald et al. 1984; Myers & Majluf 

1984). Den neoklassiska ekonomin utgår från att kostnaden på extern kapital är en vågrät kurva (se 

figur 5), senare forskning vill dock göra gällande att kurvan faktiskt pekar uppåt (Greenwald et al., 

1984; Hennessy & Whited, 2007; Myers & Majluf 1984).  

 

När företaget efterfrågar kapital som finansiärer anser vara nära och/eller överstiger företagets eget 

värde kommer man vilja kompensera för risken och de kostnader som uppstår genom att ta ut en 

högre ränta (Bernanke & Gertler 1990). Med bas i denna forskning är det en rimlig slutsats att ju mer 

marknadsfriktioner som finns, desto större kapitalkostnader för företaget vilket leder till att 

kostnadskurvan för externt kapital blir brantare. En logisk följd av detta resonemang ger då att 

implementationen av strategier som kan minska informationsasymmetri och agentkostnader och 

därmed minska marknadsfriktionerna kommer göra kostnadskurvan för externt kapital mindre brant.  

 
 
Figur 5. Illustration av kostnad för extern kapital. Egen figur.  

Figuren syftar till att illustrera ovan resonemang om kostnad för extern kapital. Y-axeln representerar kostnad och x-

axeln representerar externt kapital. Neoklassiskt synsätt är att kostnadskurvan är vågrät. I modernare forskning menas 

istället att kostnadskurvan pekar uppåt med en lutning som är beroende av bland annat de kapitalbegränsningar som 

finns för företaget. 

 

Sammanfattat kan konstateras att företagets tillgång till externt kapital är av stor betydelse för den 

finansiella prestationen genom att det ger möjlighet till lönsamma investeringar (Samet & Jarbouib 

2017).   
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Ovan resonemang leder fram till hypotes ett: Då CSR genom intressentteorin och agentteorin anses 

påverka företagets finansiella prestation, finns då också ett samband mellan CSR och 

kapitalbegränsningar?  I perspektivet att CSR har ett positiv samband med den finansiella 

prestationen, får begreppet ett negativt samband med kapitalbegränsningar.  

  

H1: Det existerar ett negativt samband mellan CSR och kapitalbegränsningar.   

 

 
Figur 6. Illustration av hypotes 1. Egen figur. 

 
2.4 CSR och de tre dimensionerna 
Under de senaste decennierna har relationen mellan CSR och den finansiella prestationen utmålats 

som en påföljd av viljan av att tillförlitligt förstå samspelet dem emellan (Mahoney & Roberts, 2007). 

Diverse databaser såsom Kinder, Lydenberg, Domini (KLD) har utvecklats, vilket medverkar till 

bättre mätning av CSR (a.a.). Framförallt skapar denna typ av databaser förutsättningar till att 

undersöka enskilda delar av det totala CSR-betyget för att studera dessa individuellt (a.a.). Denna 

potential finns på liknande vis i databasen Thomson Reuters Datastream, vilken kommer utgöra 

grunden för data i denna studie. Thomson Reuters Datastream ger möjligheten att undersöka CSR i 

tre dimensioner; miljö, social samt företagsstyrning (Thomson Reuters, 2015). Från engelskans 

Environment, Social and Governmental kommer förkortningen ESG, vilket kommer användas i 

texten framöver. Då studien kommer utgå från Thomson Reuters Datastream faller det sig naturligt 

att studien baseras på de tre komponenterna. Samtliga dimensioner anses vara av stor vikt för 

intressenter och det är viktigt att förstå de olika delarna av CSR-begreppet (Mahoney & Roberts, 

2007; Sila & Cek, 2017). Vidare förklarar Mahoney och Roberts (2007) att uppdelningen av 

dimensionerna skapar en ökad insikt för hur förhållandet mellan CSR och företagets finansiella 

prestation ser ut.  
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Figur 7. CSR och dess uppdelning enligt Thomson Reuters (2015).  

 

Figuren syftar till att illustrera och förtydligar de tre dimensionerna av CS. Inom dimensionen miljö innefattas bland 

annat komponenter såsom resursanvändning, utsläpp och innovationer. I den sociala dimensionen förekommer element 

i egenskap av mänskliga rättigheter, arbetskraft, samhällsengagemang och produktansvar. Innanför dimensionen av 

företagsstyrning skildras faktorer som management, aktieägare och CSR-strategier (Thomson Reuters, 2015). 
 

 

Vi har tidigare argumenterat för att företagets kapitalbegränsningar står i direkt relation till dess 

finansiella prestation. Befintlig forskning på området har lagt fokus på att förklara CSR och 

marknadsvärde och CSR och relationen med finansiell prestation (kapitel 2.2). Denna studie tar steget 

ytterligare för att inte bara studera CSR och vilka effekter det har utan ämnar även analysera dess 

dimensioner separat för att finna en förklaring huruvida de olika delarna påverkar företagets 

ekonomiska situation i form av kapitalbegränsningar, ett ämne som är outforskat. Då vi argumenterat 

för att det finns en tydlig koppling mellan ett företags finansiella prestation och kapitalbegränsning 

(kapitel 2.2), väljer vi att lyfta fram forskning som visar sambandet mellan de olika dimensionerna 

och företagets finansiella prestation som grund för våra antaganden om ESG. Detta baserat på att 

kapitalbegränsning på ett direkt sätt påverkar företagets finansiella prestation.  
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Figur 8. Relationer mellan Thomson Reuters dimensioner av CSR och kapitalbegränsningar. Egen figur.  

Figuren syftar till att ge en överblick av tre av studiens totalt fyra hypoteser H2, H3 och H4.  
 

 

2.4.1 CSR-dimensionen miljö 

Miljödimensionen inkluderar faktorer såsom djurförsök, koldioxidutsläpp, produktinnovationer samt 

genomförandet av olika miljöstandarder (Thomson Reuters, 2015). Hassel, Nilson och Nyquist 

(2005) förklarar att det är en allmän uppfattning att de allra flesta intressenter efterfrågar information 

om företagets miljömässiga arbete. Hassel et al. (2005) menar att en stor drivkraft bakom företagens 

miljöarbete är att det anses vara värdefullt för företagets intressenter. Även Iatridis (2013) 

sympatiserar med denna uppfattning och utvecklar vidare att investerare och intressenter efterfrågar 

både berättande och sifferbaserad information om det miljömässiga arbetet.   

 

Hassel et al. (2005) hävdar i sin studie att det finns ett positivt samband mellan ett företags finansiella 

prestation och miljödimensionen, ett resonemang som finner stöd i Pelozas (2009) undersökning som 

fann att 65 procent av existerande forskning visat en positiv inverkan av dimensionen miljö på den 

finansiella prestationen. Det är en slutsats även Iatridis (2013) kommer fram till. Han konstaterar att 

sociala och miljömässiga upplysningar från företag tenderar att vara högt värderade av 

finansanalytiker, investerare och av marknaden i stort så länge de anses vara meningsfulla och 

relevanta (a.a.). Det i sin tur leder till minskade kapitalkostnader och ökad produktivitet (a.a.).  

 

Även negativa samband har påträffats mellan miljöarbete och finansiell prestation. Chollet och Cellier 

(2011) finner bevis för att denna dimension påverkar aktiemarknaden i negativ riktning. Hassel et al. 

(2006) förklarar att ett stort engagemang i miljö även medför stora kostnader för företaget vilket då 

också påverkar dess finansiella prestation, vilket kan ge negativa influenser och generera sämre 

lönsamhet.  
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Den existerande forskningen om miljödimensionen har således kommit fram till oeniga resultat 

gällande dess inverkan på den finansiella prestationen. Hassel et al. (2005) poängterar även att 

diskussionen om miljö ligger i tiden, vilket gör att relationen behöver utforskas vidare. Vi ämnar finna 

hur miljödimensionen separat påverkar företagets ekonomiska situation i form av 

kapitalbegränsningar. I perspektivet att CSR-dimensionen miljö har ett positivt samband med den 

finansiella prestationen, får miljödimensionen ett negativt samband med kapitalbegränsningar. 

Tillsammans med detta resonemang utformar vi således studiens andra hypotes: 

 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan CSR-dimensionen miljö och kapitalbegränsningar.  

  

Figur 9. Illustration av hypotes 2. Egen figur.   
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2.4.2 Sociala CSR-dimensionen 

Dimensionen mäter de variabler som påverkar medarbetare, samhällets och konsumenternas tillit och 

solidaritet gentemot företaget (Thomson Reuters, 2015). Aspekter såsom social trivsel på 

arbetsplatsen, produktansvar och välgörenhetsdonationer mäts inom denna dimension (a.a.). Enligt 

Limkriangkrai, Koh och Durand (2017) består den sociala dimensionen av rättvis och opartisk 

behandling av företagets intressenter samt att skydda och ta tillvara på det sociala nätverk som det 

verkar inom. Rhouma, Francoeur och Robin (2014) menar att intressenter lägger stort värde i olika 

typer av sociala aktiviteter som är relaterade till ämnen som anställdas rättigheter, produktansvar och 

engagemang i kundrelationer.   

 

Konsumenter är mer benägna att stödja och framhålla företag som arbetar med den sociala 

dimensionen och det finns en positiv korrelation mellan socialt ansvarstagande och företagets 

prestation, hävdar Kabir och Thai (2017) i sin studie. Likaså Dhaliwal et al. (2011) hävdar att socialt 

ansvarstagande förbättrar företagets rykte och skapar positiva reaktioner hos intressenter. Socialt 

ansvarstagande kan också leda till reducerade kostnader genom att förbättra företagets förhållande 

med samhälle och regering och på så sätt minska olika typer av legala kostnader (Aguilera, Rupp, 

Williams & Ganapath, 2007). Även aspekten att samhälle och regering gärna samarbetar med 

medvetna företag för att själva uppnå olika typer av interna, sociala mål utgör en av delarna i att 

företag som arbetar med den sociala dimensionen av CSR kan få konkurrensfördelar (Aguilera et al. 

2007).   

 

Även negativa samband har framkommit, i de fall mänskliga resurser tagits med visar kategorin på 

ett negativt samband mellan företagets prestation och den sociala dimensionen (Chollet & Cellier, 

2011). Detta för att mänskliga resurser ansågs utgöra en kostnad och därmed ha en negativ effekt på 

aktiernas avkastning (a.a.).  

 

Återigen kan vi se motstridiga resultat bland studierna, detta blir än mer påtagligt då vi tittar på 

Pelozas (2009) studie som visar att 55 procent av forskningsresultaten inom dimensionen visar en 

positiv effekt och 45 procent en negativ relation. 

 

Vi får på nytt dra kopplingen till kapitalbegränsning via företagets finansiella prestation för att 

presentera relevant bakgrundsinformation och forskning som kan peka ut riktningen för sambandet 

mellan kapitalbegränsningar och den sociala dimensionen. I perspektivet att den sociala dimensionen 

av CSR har ett positivt samband med den finansiella prestationen, får den sociala dimensionen ett 



Jenny Litmark och Sofia Titus  

25 

 

negativt samband med kapitalbegränsningar. Utifrån denna argumentation formulerar vi studiens 

tredje hypotes: 

 

H3: Det existerar ett negativt samband mellan CSR-dimensionen social miljö och 

kapitalbegränsningar. 

 

 
Figur 10. Illustration av hypotes 3. Egen figur. 

 

2.4.3 CSR-dimensionen företagsstyrning 

Företagsstyrningsdimensionen belyser företagens interna processer, system och tillämpningen av 

CSR, dimensionen fokuserar således på ledning och aktieägare (Thomson Reuters, 2015). Detta mäts 

genom att studera företagsledningens arbete och sammansättning, aktieägarnas inflytande och 

rättigheter samt nivån av CSR-arbete (a.a.).   

 

Denna dimension innehåller enligt Limkriangkrai et al. (2017) kategorier såsom integritet, 

företagsetik, rättvis handel samt styrelseverksamhet. Företagsstyrning utgår från företagets topp och 

innebär processen av styrning och kontroll som skapas av organisationens ledare enligt Collier 

(2008). Det har också definierats vidare av Fligstein och Freeland (1995) som beskriver 

företagsstyrning som företagets struktur och deras relation till sin omgivning inkluderat relationen till 

samhället.  Fligstein och Freeland (1995) sätter alltså företagsstyrning i ett sammanhang där man inte 

bara tar hänsyn till ekonomisk prestation och effektivitet, utan de tar också med en bredare 

sociologisk vinkel där de väger in även politiska och kulturella faktorer. Collier (2008) fokuserar i 

sin studie på företagsstyrningens betydelse för intressenter och kommer fram till att 

sammansättningen och strukturen av ett bolag är viktigt för att attrahera flera intressenter.    
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Begreppet är således komplext. Oman (2001) förklarar att företagsstyrning brett kan sägas innehålla 

privata och offentliga institutioner, inklusive lagar, förordningar och rådande praxis inom 

affärsvärlden, som samverkar och reglerar förhållandet mellan företagsledare och de som investerar 

resurser i företag. Dessa investerare beskrivs vara exempelvis intressenter, olika kreditinstitut, 

anställda och olika grupper och personer som tillhandahåller både materiella och immateriella 

tillgångar som företaget behöver för att kunna fortleva och växa (a.a.). Trots denna relativt tydliga 

definition förklarar Oman (2001) att begreppet är svårt att specificera då det varierar från land till 

land och pekar även på att det är något som förändras och utvecklas över tid. Han presenterar dock 

en vägledande lista där de viktigaste bitarna av vad som kan anses ingå i företagsstyrning presenteras; 

relevant lagstiftning, förordningar, andra formella och informella regler samt allmänt accepterad 

affärspraxis (Oman, 2001). 

 

Enligt Gill (2008) kan företagsstyrning forma intressenters uppfattning och uppförande gentemot 

företaget som i sin tur påverkar företagets finansiella och ekonomiska situation. Den uppsättning av 

normer och lagar som bildar företagsstyrning har traditionellt tjänat till att forma relationerna mellan 

företagsledning, aktieägare och chefer samt för att förhindra och lösa de konflikter som kan uppstå 

där emellan (a.a.). Gill (2008) tar upp Enronskandalen som exempel, vilket även Bhagat, Bolton och 

Romano (2008) gör. Skandalen exemplifierar i båda studierna hur det traditionella fokus som funnits 

inom företagsstyrning har skiftat då nya behov har uppstått. Skandalen har skapat ett större behov 

från aktieägare och investerare att få information som rör pålitlighet, man vill investera i företag som 

kan uppvisa transparens, etiskt ansvarstagande, har tydlig rapportering och som på ett frikostigt sätt 

delar med sig av upplysningar om företaget (Gill 2008, Bhagat et al., 2008). McKinsey och Company 

(2002) har gjort en undersökning bland investerare, resultatet visar att majoriteten av de som deltog i 

studien (cirka 80 procent) är beredda att investera mer i företag som uppvisar en stabil 

företagsstyrning.  

 

Dimensionen företagsstyrning bedöms påverka huruvida företag agerar (Sánchez-Ballesta & García-

Meca, 2007), Renders, Gaeremynck och Sercu (2010) utvecklar vidare och hävdar att 

företagsstyrningen även har kan ha effekt på hur företaget presterar finansiellt. Jensen och Meckling 

(1976) hävdar i sin studie att agentteorin är länken mellan finansiell prestation, ägare och 

företagsledning. Renders et al. (2010) resonerar att teorin förväntar god respons mellan den finansiella 

prestationen och dimensionen företagsstyrning. 
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Forskning som tidigare genomförts har genererat motstridiga resultat. Vissa studier indikerar att god 

företagsstyrning leder till bättre finansiell prestation (t.ex. Garay & Gonzalez, 2008), medan andra 

forskare (t.ex. Daines, Gow & Larcker, 2010), erhåller motsatt resultat. Bhagat et al. (2008) menar 

att anledningen till dessa varierande resultat kan bero på att olika index som mäter företagsstyrning 

har använts. Detta för att det inte finns ett befintligt index som är optimalt vid alla typer av forskning 

i ämnet, utan beroende på situation kan därför index skifta (a.a.).  

 

I perspektivet att CSR-dimensionen företagsstyrning har ett positivt samband med den finansiella 

prestationen, får företagsstyrningsdimensionen således ett negativt samband med 

kapitalbegränsningar. Med utgångspunkt i detta resonemang utformar vi studiens fjärde och sista 

hypotes; 

 

H4: Det existerar ett negativt samband mellan dimensionen företagsstyrning och 

kapitalbegränsningar. 

 

 
Figur 11. Illustration av hypotes 4. Egen figur. 
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2.5 Summering hypoteser  
Summerat bygger arbetets utgångspunkt på att företag med högre CSR-arbete ställs inför lägre 

kapitalbegränsningar. Detta antagande utgår från att högt CSR-arbete via intressentteorin och 

agentteorin är förknippat med ett större engagemang hos intressenter vilket minimerar kortsiktigt och 

opportunistiskt beteende (Benabou & Tirole, 2010; Eccles et al., 2012) som i sin tur minskar de 

generella marknadsfriktionerna (Jones, 1995). En annan utgångspunkt är att företag med högt 

engagemang inom CSR tenderar att vara mer transparenta (Dhaliwal et al., 2011) för att visa upp sitt 

långsiktiga fokus och på så sätt differentiera sig vilket även det minskar marknadsfriktionerna 

(Benabou & Tirole, 2010; Spence, 1973). Minskade marknadsfriktioner inverkar på företagets 

kostnader för externt kapital (Bernanke & Gertler 1990; Greenwald et al., 1984; Myers & Majluf, 

1984). Genom ökad transparens och ökat förtroende mellan företag och dess intressenter uppstår färre 

oenigheter vilket leder till lägre kostnad för externt kapital, det vill säga lägre kapitalbegränsningar.  

 

Studiens samtliga hypoteser:  
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3. Metod 

 

Detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt. Först introduceras vår forskningsprocess, som 

följs av en skildring av vår empiriska metod. Denna består av datainsamlingsmetod samt redogörelse 

av population, urval och bortfall. Därpå tydliggörs studiens operationalisering, vilken förklarar total 

CSR, dimensionerna av CSR, kapitalbegränsningar samt våra kontrollvariabler. Avslutningsvis 

framställs valda analysmodeller samt ett resonemang om centrala kvalitetskriterier för kvantitativ 

forskning. 

 

 

3.1 Vår forskningsprocess 
Forskning beskrivs ofta som en flerstegsprocess, antalet steg varierar men alla steg bör passeras. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) förklarar att litteraturen illustrerar forskningsprocessen något 

förenklad medan den i realiteten är mer komplex. 

  

Valet av metod baseras på hur syfte, problematisering samt avgränsningar är uppbyggt (Ekengren & 

Hinnfors, 2012), vilket vi valt att följa i denna studie. Det innebär att studiens första kapitel ger 

styrning mot en viss metodologi. Vårt syfte är att förklara sambandet mellan CSR-arbete och 

kapitalbegränsningar.  Studien kommer även att undersöka de tre komponenterna (miljö, social och 

företagsstyrning) i CSR separat och dess respektive påverkan på kapitalbegränsningar. 

 
Figur 12. Illustration av vår forskningsprocess. Egen figur.  

 
 

 

Studien utförs med hjälp av en hypotetiskt-deduktiv ansats, vilket innebär att vi härleder hypoteser 

som skall genomgå en empirisk granskning (Bryman & Bell, 2011). I basen på vår forskningsprocess 



Jenny Litmark och Sofia Titus  

30 

 

ligger alltså syfte, problemdiskussion och avgränsningar, på detta bygger vi vidare med en 

positivistisk filosofi. Vi har valt en positivistisk ansats, förespråkare för synsättet understryker vikten 

av naturvetenskapliga metoder. I många positivistiska sammanhang framhävs också begrepp såsom 

logisk positivism och logisk empirism som tydligt eftersträvar objektivitet (Sohlberg & Sohlberg, 

2016). Syftet i kombination med den hypotetiskt-deduktiva ansatsen samt en strävan efter att 

genomföra studien så objektivt som möjligt gör att en positivistisk ansats är passande för studien.   

  

Positivismen anses vara kvantitativ och den karakteriseras av bland annat samband och mätning 

(Saunders et al., 2016; Sohlberg & Sohlberg, 2016; Bryman & Bell, 2011). Detta stämmer helt 

överens med syftet i vår undersökning då vi avser mäta CSR samt kapitalbegränsningar för att sedan 

studera relationen mellan dessa två.  

  

Vi har valt att använda oss av en longitudinell forskningsdesign, detta för att kunna undersöka 

relationen mellan variabler under ett längre tidsperspektiv (Bryman & Bell, 2011). Denna typ av 

forskningsdesign ger oss möjlighet att i en större grad hitta kausaliteten mellan variablerna då vi 

studerar samma variabel vid flera tillfällen (Djurfeldt & Barmark, 2009; Yin, 2007). Longitudinell 

design är ovanligt inom företagsekonomisk forsning då det ofta innebär stora kostnader och 

omfattande arbete (Bryman & Bell, 2011). Detta kan vi bortse från då vi utgår från databasen 

Thomson Reuters Datastream, vi har samlat data med ett tidsintervall på tio år, år 2007 till år 2016, 

detta ger oss möjlighet att titta på relationen mellan kapitalbegränsningar och CSR över tid. 

  

I toppen av vår pyramid ligger den valda forskningsdesignen som kommer beskrivas närmare i kapitel 

3.2.1 samt 3.4.   
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3.2 Empirisk metod   
Inledningsvis har studiens forskningsprocess presenterats på en generell nivå. Vi går nu vidare med 

att tydliggöra tillvägagångssättet på ett mer detaljerat vis. När det insamlade datamaterialet förenas 

med de analytiska redskapen skapas empirin (Ekengren & Hinnfors, 2012).  

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Denna studie bygger enbart på sekundärdata. Den information som presenteras i arbetet är mestadels 

från litteratur inom området bestående av vetenskapliga artiklar och böcker inom forskningsområdet. 

Vi har primärt tillämpat två tillvägagångssätt för att erhålla relevant och högkvalitativ litteratur. För 

det första har vi har tagit utgångspunkt i databaserna vilka Högskolan i Gävle tillhandahåller. De 

baser som huvudsakligen har använts är Academic Search Elite, Emerald samt Science Direct. 

Nyckelbegrepp som använts i sökningen är “CSR”, “Corporate Social Responsibility”, 

“Sustainability”, “Capital constraints”, “ESG performance”. För det andra har vi tagit tillvara på de 

referenser vi erhållit via våra funna källor, och på så sätt hittat ny och relevant information att använda 

oss av. För att finna artiklar av högre nivå, har en viktig aspekt varit att titta på tidskriftens ranking 

hos Association of Business Schools (ABS), som skapat en guide där tidskrifter världen över 

klassificeras med olika betyg (Association of Business Schools, 2015). Även om vi främst sökt i 

tidskrifter med hög ranking, har vi ändå refererat till artiklar publicerade i tidskrifter med lägre 

rankning, detta för att vi ansett dem innehålla relevant och viktig information. 

  

Studien utgår från, vilket vi tidigare tagit upp, data hämtad från databasen Thomson Reuters 

Datastream. Arbetet är därmed baserat på sekundärdata. Bryman och Bell (2011) redogör att 

sekundärdata är data som samlats in av andra forskare, institutioner och organisationer. Detta betyder 

att syftet med datainsamlingen inte gjorts för att tillgodose denna studie, utan har samlats in för att 

undersöka ett annat sammanhang.  Det kan därför vara osäkert att de frågor som frambringade data 

överensstämmer med den aktuella frågeställningen (Eliasson, 2010). Vi anser inte detta vara ett hinder 

för oss då vi utgår från Thomson Reuters egna begrepp och de variabler de själva skapat. Det finns 

även fördelar vi fått genom vårt val av data, Bryman och Bell (2011) beskriver att användning av 

sekundärdata både är ekonomiskt och tidsmässigt besparande. Vartanian (2011) påpekar att även om 

sekundärdata tidigare ifrågasatts gällande dess kvalitet är det påståendet inaktuellt idag, detta för att 

sekundärdata från moderna databaser generellt sett håller en god och hög kvalitet. Bryman och Bell 

(2011) poängterar dessutom att sekundärdata ger möjligheter till longitudinell forskning, vilket är 

passande då det är en av våra avsikter med studien. En fördel med Thomson Reuters har varit att 
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inhämtad data kunnat överföras till Excel vilket är kompatibelt med SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), som vi använt oss av. 

 

3.2.2 Studiens population 

Den kvantitativa forskningen har en inriktning mot att vara generaliserbar, vilket är en strävan vi 

har med vårt arbete. Generalisering anses enligt Bryman och Bell (2011) handla om hur resultatet 

kan överföras till andra situationer och personer som inte deltagit i undersökningen, i denna rapport 

innebär det andra bolag än de i urvalet. Avsikten är med andra ord att generalisera resultaten utöver 

det specifika fallet (a.a.). Vartanian (2011) förklarar att sekundärdata ger möjligheter till ett stort 

urval vilket gör att det också kan bli mer applicerbart även i andra situationer. Vi har utifrån denna 

tanke genererat ett så stort urval som möjligt för att testa de fyra hypoteser som presenteras tidigare 

i arbetet.   

3.2.3. Studiens urval och bortfall 

Urvalet utgår från de företag som finns representerade i Thomson Reuters Datastream, det blir därmed 

ett icke-slumpmässigt urval. Slumpmässigt urval anses i många sammanhang kunna generera ett urval 

som ger studien högre generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2011). Baserat på studiens longitudinella 

design och den massiva mängd data som krävs drar vi slutsatsen att ett slumpmässigt urval inte är 

genomförbart.  

 

Studiens population består av 651 företag i Europa, vilka innehar data för undersökningens samtliga 

variabler. För att generera detta antal medräknades från början alla 1086 europeiska företag i 

Thomson Reuters Datastream. Undersökningsperioden sträcker sig över åren 2007–2016. Urvalet har 

sedan sållats utifrån tillgängliga värden på de variabler som varit av vikt för vår studie.   

 

Vi började med att inkludera hela listan från Asset 4 Europe, som vid tidpunkten för nedladdning 

innefattade 1086 bolag. Första filtreringen skedde genom att undersöka ESG-poängen samt dess 

dimensioner. De bolag som saknar värden för fem år eller mer (av totalt tio år) valde vi att plocka 

bort manuellt. Tanken med att behålla företag som inte har alla data för alla år är att fånga bolag i 

olika stadier av sin CSR-satsning och skapa ett mer heterogent urval. Efter denna första rensning 

bestod listan av 867 bolag där samtliga innehar ESG poäng för sex år eller mer. 
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Vi fortsatte sedan genom att samla alla variabler som KZ indexet1 består av; kassaflöde, utdelningar, 

kassabehållning, belåningsgrad och marknadsvärde. Nästa steg i rensningen baserades på variablerna 

i KZ där vi tog bort de företag som saknade värden vi behövde. Slutligen återstod 651 bolag som 

således ingår i vår studie. 

 

Tabell 1. Studiens urval.  

 

Vi har valt att göra en bortfallsanalys för att säkerställa vår studies kvalitet. En bortfallsanalys innebär 

att en kartläggning av bortfallets storlek görs samt tänkbara effekter på resultatet (Lantz, 2011). Lantz 

(2011) bekräftar att det är ett relevant tillvägagångssätt för att bidra till resultatets kaliber. Även 

Djurfeldt och Barmark (2009) poängterar att bortfallsanalys är ett betydelsefullt redskap för att 

säkerställa ett relevant och korrekt urval utan bias. Vidare förklarar författarna att det enklaste sättet 

att göra detta är att granska om variabler i ett stickprov har ungefär samma fördelning som variabler 

i populationen (a.a.). Om urvalet visar sig vara snedvridet blir det irrelevant att generalisera resultatet 

(a.a.). 

  

Bortfallsanalysen utgår från ICB:s (Industry Classification Benchmark) klassificering av sektorer 

som presenteras i tabell 2. Denna klassificering har även använts som en dummyvariabel i denna 

studie för att ta hänsyn till eventuella skillnader mellan sektorerna vilket presenteras och 

argumenteras för i kapitel 3.3.3.3.  

  

Nedanstående tabell belyser studiens population i förhållande till urvalet, vi kan där se att urvalet för 

flera sektorer stämmer överens för populationen i stort. Nio av de totalt tio sektorerna visar på en 

skillnad mellan en till tre procent mellan urval och population. Det är endast sektorn finans som har 

en något större avvikelse på 14 procent. Denna sektor har i tidigare undersökningar ofta uteslutits då 

dess förutsättningar skiljer sig markant från de övriga (Watson, 2015). Vi väljer ändå att ta med den, 

                                                 
1 KZ-indexet introducerades av Kaplan och Zingales år 1997 och är en relativ mätning av hur företagets likvida situation 

ser ut (Kaplan & Zingales, 1997). Företagen som mäter högre KZ-index har större sannolikhet att uppleva svårigheter när 

de finansiella förutsättningarna försämras, detta för att de kan ha svårt att finansiera sin löpande verksamhet (a.a.). 
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detta då vi anser att det kan berika resultatet. Vi är dock medvetna om att detta får konsekvenser och 

att slutsatserna utifrån resultaten inom denna sektor kan vara något osäkra. 

 

 

Tabell 2. Bortfallsanalys, tabell (%) 

 

 

 

Figur 13. Bortfallsanalys. Egen figur.  

 

 

3.3 Operationalisering 
Nedan kommer studiens operationalisering att beskrivas. Bryman och Bell (2011) skriver att 

operationaliseringen innehåller två steg. Det första steget är att välja de begrepp som kommer att mäta 

det forskaren vill undersöka för att uppfylla studiens syfte (a.a.). Det andra steget är att beskriva hur 

själva mätningen går till (a.a.). Saunders et al. (2016) förklarar att operationalisering handlar om att 

transformera koncept till mer tydliga och konkreta begrepp, som kan hanteras och mätas. 
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Studien syftar till att studera sambandet mellan CSR-arbete och kapitalbegränsningar, vilket medför 

att CSR och kapitalbegränsningar är de mest beaktade begreppen i studien. Själva transformeringen 

av dessa begrepp från teori till empiri är således operationaliseringsproceduren (Sohlberg & Sohlberg, 

2016). Begreppen blir då kvantifierbara istället för generella.  

 

Thomson Reuters har, vilket tidigare nämnts, förvandlat CSR till ESG-poäng, vilka är i numerisk 

form och kan därmed användas i en kvantitativ kontext. För att göra begreppet kapitalbegränsningar 

kvantifierbart kommer vi att använda oss av KZ-index (Kaplan-Zingales index), som även det är i 

numerisk form och i mätbara termer. Syftet med studien är även att undersöka dimensionerna av CSR; 

miljö, social och företagsstyrning och hur dessa separat påverkar företagets kapitalbegränsningar. 

Dessa dimensioner kommer även de kvantifieras genom Thomson Reuters ESG-poäng. Det kommer 

användas andra begrepp som innebär betydelsefulla komponenter i studien, vilka kommer benämnas 

som kontrollvariabler. Även dessa kommer att preciseras och kvantifieras. 

  

Vårt syfte är att kontrollera om företag med högre CSR-arbete ställs inför lägre kapitalbegränsningar. 

ESG-poängen (CSR) som hämtas i Thomson Reuters Datastream blir således den oberoende 

variabeln och KZ-indexet (kapitalbegränsningar) blir den beroende variabeln. 

 

Sohlberg och Sohlberg (2016) förklarar vikten av att förklara hur varje begrepp har implementerats 

och hur mätningsprocessen gått till. Vi kommer därför presentera våra mätningar och förklara 

operationaliseringen av variablerna i kapitlen nedan.  

  

3.3.1 Variabeln CSR 

Som tidigare nämnt existerar det inte en entydig definition av begreppet CSR. Detta gäller även i hur 

det skall mätas. Även om omfångsrika och omfattande studier har pågått i flera decennier finns det 

inte konsekventa mått för begreppet (Peloza, 2009; Turker, 2009 m fl.). Peloza (2009) uppger att vid 

genomgång av tidigare studier fann man inte mindre än 39 olika sätt att mäta CSR. Företagen skapar 

en egen bild av vad definitionen skall innehålla och då även hur det skall mätas (Huang & Watson, 

2015). Den stora variationen av de olika tillämpade måtten indikerar på att CSR-måttet är både 

komplext och svåröverskådligt. 

  

Ett tillvägagångssätt för att reda ut problematiken gällande CSR-begreppet kan vara att oberoende 

företag värderar och bedömer CSR över olika dimensioner. Information från oberoende databaser 

neutraliserar snedvriden och felaktig information som kan uppstå när företagen själva tar fram data 
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samt att det även eliminerar risken för att data som jämförs tagits fram på olika sätt (Shane & Spicer, 

1983). En annan fördel att använda oberoende data från en tredje part kan vara att det möjliggör en 

bättre analogi mellan företagen (Valiente, Ayerbe & Figueras, 2012), det vill säga att det gör det 

lättare att jämföra. 

 

3.3.1.1 ESG  

Thomson Reuters kallar, som vi tidigare beskrivit i kapitel 2.4, sitt mått för CSR-data för ESG och 

informationen sträcker sig bakåt till år 2002 (Thomson Reuters, 2018).  All data är baserad på 

offentligt tillgänglig information och ESG-betyget ger ett generellt mått på företagets prestation 

avseende CSR (a.a.). Företagens ESG-prestationer mäts utifrån tio olika kategorier (se figur 7) och 

betygsättningen bygger på en omfattande analys av 250 nyckelindikatorer på över 6000 företag, totalt 

kan 750 poäng fördelas ut till företagen beroende på deras prestation (a.a.).  Företagets samlade poäng 

rapporteras sedan som ett betyg mellan 0 och 100 procent (a.a.).  

 

  

I vår analys använder vi oss av det årliga ESG-betyget för att skapa ett CSR-index för varje år och 

varje företag. Vi har följt existerande forskning av bland annat Hillman och Keim (2001) samt 

Waldman, Siegel och Javidan (2006) i konstruktionen av CSR-måttet där lika stor vikt lagts vid varje 

del av ESG som ett mått på företagets CSR-arbete. 

 

 

Figur 14. De olika delarna av ESG, (Thomson Reuters ESG score, 2017). 
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3.3.2 Variabeln Kapitalbegränsningar 

Förfarandet att mäta kapitalbegränsningar påvisar också en stor variation och likt CSR råder det 

delade åsikter om hur det borde mätas. Den existerande litteraturen i företagsredovisning har i flertalet 

fall använt sig av KZ-indexet för att mäta nivån på kapitalbegränsningar (t.ex. Baker et al., 2003; 

Bakke & Whited, 2010 m.fl.). Vi anser det därför vara relevant att använda oss av detta mått i studien. 

KZ-indexet introducerades av Kaplan och Zingales år 1997 och är en relativ mätning av hur företagets 

likvida situation ser ut (Kaplan & Zingales, 1997). Företagen som mäter högre KZ-index har större 

sannolikhet att uppleva svårigheter när de finansiella förutsättningarna försämras, detta för att de kan 

ha svårt att finansiera sin löpande verksamhet (a.a.). I enlighet med tidigare litteratur kommer vi att 

konstruera KZ-indexet varje år och för varje företag. 

 

KZ-indexet baseras på fem olika variabler; kassaflöde, utdelningar, kassabehållning, belåningsgrad 

och marknadsvärde av företagen (Cheng et al., 2014). Vi följer den existerande litteraturen i 

företagsredovisning (t.ex. Almeida et al., 2004, Bakke & Whited, 2010) för att mäta nivån på 

kapitalbegränsningar genom att bygga upp KZ-index varje år och för varje företag. Vi kommer att 

följa den grundläggande uppbyggnaden av Kaplan och Zingales (1997) i våra beräkningar; 

 

Formel 1. KZ-index 

 

 

KZ-indexet väntas fånga företagets grad av likvida medel som en indikation på mer eller mindre 

kapitalbegränsningar, de företag som är minst begränsade är de som har störst tillgång till likvida 

medel (Kaplan & Zingales, 1997). På så vis har kassaflödet, utdelningar och kassan ett negativt 

inflytande, medan belåningsgraden och marknadsvärdet istället har ett positivt inflytande (a.a.). 

Företag som erhåller ett högre tal i beräkningen av KZ möter större kapitalbegränsningar och företag 

med ett lägre KZ-tal ställs istället inför lägre kapitalbegränsningar (a.a.). 
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3.3.3 Kontrollvariabler  

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) beskriver att i många fall är undersökningar mellan två 

variabler (bivariat analys) ofullständiga, det vill säga att den oberoende variabeln inte ensam och 

fullständigt kan förklara hela den observerade variationen i den beroende variabeln. Det kan med 

andra ord uppstå så kallat spuriöst samband, vilket kan förklaras som vilseledande samband (Djurfeldt 

& Barmark, 2009). Spuriösa samband uppkommer när samvariationen av två variabler i själva verket 

orsakas av en tredje variabel (Djurfeldt et al., 2010). Detta är en vanlig orsak till att forskare väljer 

att inkludera kontrollvariabler i en regressionsanalys (a.a.).  

 

I linje med tidigare forskning (bl.a. Waddock & Graves, 1997; Mahoney & Roberts, 2007; Makni, 

Francoeur & Bellavance., 2009) väljer vi storlek, risk, sektortillhörighet och land som 

kontrollvariabler för att undvika snedvridna resultat och spuriöst samband.  

 

3.3.3.1 Storlek  

Företagets storlek anses vara en omständighet som kan påverka resultatet, studier visar att små 

företag generellt arbetar mindre med SCR i jämförelse med stora bolag (Waddock & Graves, 1997).          

Burke, Logsdon, Mitchell, Reiner och Vogel (1986) har en teori om att detta beror på att större 

bolag upplever större krav från samhället. Detta kan enligt Burke et al. (1986) innebära att de måste 

bemöta dessa intressenters behov på ett mer tillmötesgående sätt. Även Roberts (1992) bekräftar 

denna tankegång och visar i sin studie att större företag får mer kritik från sina intressenter och 

därmed också kontrolleras noggrannare av dem. Som kontrollvariabel för storlek har vi likt bland 

annat Waddock och Graves (1997), Mahoney och Roberts (2007) och Makni et al. (2009) valt att 

använda företagens totala tillgångar.   

       

 

Figur 15. Kontrollvariabel storlek. Egen figur.  
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3.3.3.2 Risk       

En annan faktor som anses ha en påverkan på ett företags nivå av CSR är bolagets risk, Roberts (1992) 

förklarar att företag med stabil ekonomi investerar mer i CSR. Det finns många olika sätt att mäta 

risk men ett välanvänt mått är långfristiga skulder genom totala tillgångar (bl.a. Waddock & Graves, 

1997; Mahoney & Roberts, 2007; Nelling & Webb, 2009). Vi har i vår studie valt att följa denna 

ström av forskare och definierar vår variabel risk enligt följande:  

 

 

Formel 2. Kontrollvariabel risk. 

 

3.3.3.3 Sektor  

CSR-arbetet kan vara olika när man jämför olika sektorer (Margolis et al., 2009). Inom varje sektor 

finns specifika förutsättningar som exempelvis intressenter, regleringar, sociala frågor och 

miljömässigt engagemang (Waddock & Graves, 1997). Vissa sektorer kan också behöva anpassa sig 

till andra villkor när det kommer till CSR-arbete, sektorer med hög miljöpåverkan i form av 

exempelvis utsläpp kan uppleva högre påtryckningar från samhället att investera mer i CSR (Margolis 

et al., 2009). I vår studie har vi, som tidigare förklarats, delat upp företagen i sektorer utifrån ICB 

(Industry Classification Benchmark). Studiens fördelning presenteras i följande tabell.  

 

 

Tabell 3.Urvalets fördelning  
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3.3.3.4 Land 

DiMaggio och Powell (1991) samt Scott (1995) förklarar att företag inte kan operera utan att ta hänsyn 

till de påtryckningar som kommer från samhället, för att kunna förbättra sin legitimitet måste företaget 

anpassa sig till detta sammanhang. Olika länder har olika sociala, legala och politiska förutsättningar 

vilket innebär att företag i olika länder upplever olika slags påtryckningar som behöver tas hänsyn 

till.  (Crouch, 2005; Deegan & Jackson, 2007).   

 

På grund av dessa institutionella skillnader, med olika rätts-, skatte- och kulturella traditioner, blir det 

viktigt att kontrollera för eventuella landspecifika effekter. Landstillhörigheten kvantifieras således 

till dummyvariabler för att kunna användas i studiens regressionsanalys (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 

 

Tabell 4. Studiens fördelning i länder, i antal och i procent (%)  
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Figur 16. Stapeldiagram över antal företag per land i urvalet  

 

3.4 Studiens analysmetoder 
Vi börjar med att analysera variablernas fördelning angående medeltal, maxvärde och minimivärde, 

en så kallad univariat analys där endast en variabel åt gången studeras (Djurfeldt et al., 2010).  

 

Därnäst följer bivariata analyser med Pearsons korrelationstest för att avslutas med multivariat analys 

i form av multipla regressionsanalyser. Vi har även kontrollerat de två felkällor som vanligen kan 

uppstå i regressioner; multikollinearitet och heteroskedasticitet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vi har 

använt oss av programmet SPSS för att granska vårt urval, Bryman och Bell (2011) förklarar att SPSS 

anses vara ett av de populäraste programmen vid kvantitativa analyser  

 

3.4.1 Univariat analys 

 

Formel 3. Medelvärde. De Veaux, Velleman & Bock, 2016, s. 75. 

 

ȳ    =  medelvärde av y 

y    =  en observation 

n    =  antal 

∑y    =  summan av y 
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Inledningsvis kommer minimum och maxvärde att verifieras för att få en första anblick över 

spridningen på studiens data (Wahlgren, 2012), vilka kallas för extremvärden av studiens data (De 

Veaux et al., 2016). Standardavvikelsen har också beräknats, som är det mest tillämpade 

spridningsmåttet (Patel & Davidsson, 2011). Bryman och Bell (2011) förklarar att standardavvikelsen 

uppskattar den genomsnittliga förändringen runt medelvärdet och för beräkning har vi valt att 

använda oss av formeln: 

 

 
Formel 4. Standardavvikelse. De Veaux et al., 2016, s. 78: 

 

s  = standardavvikelsen 

ȳ  = medelvärde av y 

y  = en observation 

n  = antal 

∑ = summan av 

 

3.4.2 Bivariat analys  

I nästa steg analyseras variablernas samband två och två, vilket är en så kallad bivariat analys 

(Bryman & Bell, 2011). Genom Pearsons r har vi tittat på sambandet för att undersöka korrelationen, 

denna metod anses vara en av de vanligaste (Bryman & Bell, 2011). Pearsons r ger en indikation på 

nivån av korrelation mellan två variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009). Wahlgren (2012) skildrar att 

värdet på korrelationskoefficienten, r, alltid ligger inom intervallet -1 och 1 där värden runt noll 

innebär svag relation och -1 eller 1 innebär en stark samvariation mellan variablerna.    

 

Pearsons korrelationstest kan även hjälpa oss att hitta en av de felkällor som diskuteras nedan då testet 

synliggör multikollinearitet. Med hjälp av en så kallad korrelationsmatris kan man upptäcka 

korrelationer mellan olika variabler i analysen (Djurfeldt & Barmark, 2009). 
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3.4.3 Felkällor  

Vid analys av en regression måste hänsyn tas till ett antal problem som kan uppstå (Djurfeldt & 

Barmark, 2009; Wahlgren, 2012). Dessa problem bör undersökas för att höja pålitligheten och 

resultatet. De felkällor som kontrollerats i denna studie är heteroskedasticitet och multikollinearitet 

vilka kommer förklaras kortfattat i efterföljande delrubriker.  

 

3.4.3.1. Multikollinearitet  

Multikollinearitet uppstår när variabler har för hög samvariation, vilket innebär att de inte är helt 

oberoende av varandra (Brooks, 2008; Wahlgren, 2012). Att kontrollvariablerna är oberoende av 

varandra är av vikt för att skapa en hög trovärdighet i regressionen (Brooks, 2008), därav är det 

angeläget att kontrollera så de oberoende variablerna faktiskt också är det. Finns för hög samvarians 

mellan variablerna blir regressionsanalysens resultat svårtolkat.      

 

Tumregeln enligt Brooks (2008) är att undvika variabler som korrelerar med +/- 0.8 eller mer. Detta 

undersöks genom att ställa upp korrelogram. Det finns andra vägar för att kontrollera eventuella 

bestående felkällor, vilka kan göras direkt i SPSS genom en kollinearitetsdiagnos. Utifrån denna får 

vi VIF-faktorer (Variance Inflation Factors) samt toleransfaktorer, gränsvärdena för dessa är högst 

2,5 och inte lägre än 0,5     

3.4.3.2 Heteroskedasticitet      

Heteroskedasticitet innebär förenklat att variansen hos feltermerna inte är konstant och kan förklaras 

med att variablerna som valts att studeras är snedfördelade (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta 

problem är vanligt och gör analysen svårtolkad men kan undvikas genom att undersöka ett 

spridningsdiagram.  Heteroskedasticitet ger ett spridningsdiagram med en form liknande en kon (De 

Veaux et al. 2016). En bidragande orsak till varför heteroskedasticitet uppstår är outliers vilka i denna 

studie har kontrollerats med hjälp av SPSS. 

 

3.4.3.4 Multivariat analys  

För att analysera sambandet mellan kapitalbegränsingar och CSR samtidigt som hänsyn tas till de 

kontrollvariabler vi önskar ha med blir studiens sista analysmetod en multivariat analys. Genom att 

inkludera en beroende samt flertalet oberoende variabler i analysen kan ett tydligare och mer 

tillförlitligt resultat utläsas (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta gör att kontrollvariabler kan användas 

för att ytterligare kontrollera äktheten i sambandet. Flertalet studier inom ämnet, såsom Mahoney och 
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Roberts (2007) och Waddock & Graves (1997) har också utfört multipla regressioner, vilket 

motiverar den analysmetod vi valt.  

 

Djurfeldt och Barmark (2009) förklarar att en multipel regressionsanalys består av en konstant, α, 

samt oberoende variabler (x1, x2 etc.) som skapar (y) som är funktion av den oberoende variabeln. 

Ekvationen för vår analys skrivs således: 

 

Ekvation  1. Multipel regression såsom beskrivet i Andersson et al., 2007, s.16, 83–86 

Med ovan ekvation som mall erhålles ekvationerna två till fem för att pröva de fyra hypoteserna:  
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3.5 Kvalitetskriterier   
Vi har valt att utgå från tre vanligt förekommande bedömningsgrunder för vår diskussion om 

kvaliteten på studiens analysmetoder; reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Saunders et al. (2016) 

förklarar att dessa faktorer bildar grunden till en stabil och pålitlig undersökning. Bryman och Bell 

(2011) menar att dessa är de viktigaste elementen när det kommer till bedömning av 

företagsekonomisk forskning. Eliasson (2010) resonerar också om väsentligheten i att en studie har 

hög reliabilitet, validitet och replikerbarhet och även Jacobsen (2002) hävdar att väl gjorda 

undersökningar är sådana som visar på hög reliabilitet, är generaliserbara och mäter det de säger sig 

mäta. Vi har därför valt dessa tre som utgångspunkt för diskussion om vår studies kvalitet.  

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är tillförlitlighet, huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell, 2011). Reliabilitet handlar med andra 

ord om studien kan replikeras. Hög reliabilitet innebär därmed hög chans att studien kan upprepas 

och resultatet bli liknande i en ny studie (Eliasson, 2010). För att andra forskare ska kunna återskapa 

vår studie har vi i metod-delen försökt att så konkret och tydligt som möjligt förklara våra 

tillvägagångssätt. Ett grundläggande sätt för att undvika reliabilitetsproblemet är att genomföra 

studien på ett operationellt sätt (Yin, 2007) samt att noga visa studiens utförande, detta för att andra 

ska kunna genomföra studien och uppnå ett liknande resultat.  

 

Ovan förklaring medför således att vi på ett så konkret sätt som möjligt vill förklara våra 

tillvägagångssätt. Det är även viktigt att måtten som används för att beskriva variablerna är pålitliga, 

detta för att det anses vara huvudsaken för tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2011). Andra viktiga 

fragment av reliabiliteten är intern reliabilitet samt stabilitet. Intern reliabilitet avser hur tillförlitlig 

den gradering som begreppen mäts i. Vårt mått på CSR bygger på Thomson Reuters ESG-betyg, som 

tagits fram av specialutbildade forskningsanalytiker med krav på objektivitet och godkänd 

rapporteringsstandard (Cheng et al., 2014). Detta tillsammans med att måttet används i tidigare 

forskningssammanhang anser vi bidrar till hög intern reliabilitet. Även måttet KZ är använt i flertalet 

tidigare studier och borde även det, skattas ha hög intern reliabilitet. Stabilitet innebär att resultatet 

inte skiftar. Med tanke på att data är hämtad från Thomson Reuters Datastream för åren 2007–2016, 

anser vi att stabiliteten kan ses som god. 

 

Britton och Garmo (2002), förklarar att ju större urval desto mindre blir urvalsfelet, det vill säga 

reliabiliteten blir större. Vårt urval och processen att få fram det finns redogjort för i kapitel 3.2.3. 
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och vi kan konstatera att vår analys bygger på 651 företag som genom longitudinella data över 10 år 

vilket ger över 6510 mätpunkter, vi anser att detta stora urval bidrar till att öka reliabilitet i arbetet.  

 

Sammantaget anser vi att reliabiliteten för arbetet är hög, de mått, enheter och definitioner som 

används är väl beprövade och följer tidigare forskning i utformningen, urvalet är stort och väl 

dokumenterat och från en databas med hög tillförlitlighet och vi ger stor transparens i hur processen 

att sammanställa och sammanfatta data gått till.  

 

3.5.2 Validitet    

Validiteten är i hög utsträckning kopplad till operationaliseringen då det är i den processen som 

begrepp görs om till kvantifierbara och konkreta begrepp (Jacobsen, 2002). Vi har använt oss av 

hypoteser och enligt Thurén (2007) behöver en hypotetisk-deduktiv forskningsansats ha god validitet, 

något som även bekräftas av Bryman och Bell (2011) som dock benämner det begreppsvaliditet. De 

mått som presenteras måste förklara och återge det som avses, om så inte är fallet blir resultatet på 

studien högst osäkert. I kapitel 3.3 har vi noga redogjort för vår operationalisering och alla begrepp 

som är centrala för studien. Vi för en diskussion angående hur begreppen formats och mätts och 

varför. Vi anser därmed att de begrepp och mått som används i studien har en hög validitet. Bryman 

och Bell (2011) samt Saunders et al. (2016) lyfter även fram den interna validiteten som en viktig del 

i ett arbetets trovärdighet. Saunders et al. (2016) beskriver att intern validitet kan förklaras hur väl 

modellen stämmer överens med verkligheten, om de slutsatser som dras verkligen beror på sambandet 

mellan de undersökta variablerna.  

 

Vår ambition är att undersöka sambandet mellan CSR och kapitalbegränsningar för total CSR samt 

dimensionerna miljö, social och företagsstyrning separat. Intern validitet är då hur säkra vi kan vara 

på att den oberoende orsakar de observerade förändringarna i den beroende (Bryman & Bell, 2011) 

För att vara säkra på detta använder vi oss av kontrollvariabler, vi anser att detta har en positiv 

inverkan på uppsatsens validitet.  

 

Extern validitet handlar om hur generaliserbart resultatet är (Bryman & Bell, 2011; Saunders et al., 

2016). För att uppnå extern validitet är det viktigt att vara noggrann med urvalet och helst ska ett 

slumpmässigt urval göras (Bryman & Bell, 2011). Då vi använt oss av offentlig information från en 

offentlig databas har vi inte ansett det genomförbart att anamma ett slumpmässigt urval. Vårt 

argument för vårt urval är att då studien baseras på 651 företag kan det anses vara av betydande 
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storlek vilket ger studien hög extern validitet. Även att vi genomfört en bortfallsanalys bidrar till att 

ytterligare stärka vårt urval.  

3.5.3 Replikerbarhet      

Replikerbarhet förklaras vara en förlängning av reliabilitet. Enligt Bryman och Bell (2011) innebär 

replikerbarhet om möjligheten att göra om studien och få samma resultat igen. Vidare beskriver 

Bryman och Bell (2011) att förfarandet är viktigt, vi har av den anledningen lagt stort fokus på att 

förklara vårt förfarande och göra det så tydligt som möjligt. Denna studie har uteslutande byggt på 

offentlig och tillgänglig information via Thomson Reuters Datastream. Vår urvalsprocess är tydligt 

dokumenterad och vi redogör på ett distinkt sätt för vilka metoder och processer vi vidtar för att 

hantera dessa data. Vidare bygger studien på data av sekundär art som är baserad på offentligt 

tillgänglig information från Thomson Reuters Datastream vilket gör möjligheten att finna samma 

information för andra forskare god. Vi har även varit transparenta i hur urvalet tagits fram. Då vi även 

presenterar namnen på alla företag som ingår i studien (se Bilaga), betraktar vi studiens replikerbarhet 

som hög.   

     

3.5.4 Metodkritik  

De metoder som presenteras i detta arbete har främst valts ut eftersom de tillåter oss att på ett bra sätt 

undersöka vårt syfte. Det finns dock vissa saker som måste påpekas och uppmärksammas.  

 

Den metod som genomsyrar arbetet är den kvantitativa, den valdes för att vi genom en stor mängd 

data ville hitta korrelationer. Datainsamlingen sker med hjälp av sekundärdata från databas. I kapitel 

3.2.1. resonerar vi angående användandet av sekundärdata och de risker och fördelar som finns med 

det. Det främsta problemet är att vi inte vet hur uppgifterna samlats in, baserat på det kan vi inte veta 

om det finns information som vi borde haft med som inte är med. Vår tanke är att genom att arbeta 

med ett stort urval begränsar vi felmarginalerna och täcker upp eventuell missad information med 

kvantitet. Databasen Thomson Reuters är också transparent i hur data tas fram vilket innebär att vi 

kan vara ganska säkra på att den sekundärdata vi använder oss av faktiskt innehåller den information 

vi eftersöker. Även användandet av kontrollvariabler i regressionerna anser vi bidrar till att resultatet 

blir pålitligt och felmarginalerna minskar.    

 

I arbetet med KZ-index stötte vi på kritik mot måttet. Hadlock och Pierce (2009) gör ett försök att 

replikera KZ, men resultatet avviker originalet vilket indikerar att sambandet i måtten inte är statiskt. 

Författarna rekommenderar att måttet används med försiktighet i vidare forskning. Whitted och Wu 
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(2006) har även de kritiserat KZ och konstruerat ett eget index, det så kallade WW-indexet. Vi vill 

dock hävda att KZ är ett relevant mått för det vi önskar mäta, det är väl använt och beprövat, har 

tydlig följdriktighet och det finns många forskare som anser måttet vara stabilt (Bakke & Whited, 

2010; Baker et al., 2003; Cheng et al., 2014 m.fl.). 
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4. Resultat  

 

Beskrivande statistik inleder kapitlet vilket sedan följs av regressionsanalyser och hypotesprövning. 

Resultatet analyseras på en mer djupgående nivå i kapitel fem.  

 

4.1 Deskriptiva data 
Genom den beskrivande statistiken kontrollerar vi relationen mellan total CSR och 

kapitalbegränsningar med hjälp av måttet KZ samt mellan CSR:s tre dimensioner och 

kapitalbegränsningar. I tabellerna för den beskrivande statistiken visar vi studiens alla variabler 

exklusive våra dummyvariabler land och sektor; KZ, Total ESG, dess dimensioner samt 

kontrollvariablerna storlek och risk.  Thomson Reuters skapar det totala måttet för CSR genom att se 

till hur relevant varje grupp inom dimensionerna är (Thomson Reuters, 2018). Detta betyder att varje 

kategori inte har lika stor påverkan på det totala måttet och det går därför inte att summera de olika 

dimensionerna för att få total CSR (a.a.).  

 

4.1.1 CSR och KZ 

I tabell 5 presenteras den beskrivande statistiken för studiens variabler, exklusive dummyvariablerna 

sektor och land som istället presenteras separat i kapitel 4.1.2 och kapitel 4.1.3. I tabellen nedan visas 

värdena för vårt urval. Medelvärdet för KZ är -0,51 med en standardavvikelse på 2,15. Det innebär 

att det finns relativt stora skillnader inom urvalet. Värt att framhäva är också att medelvärdet för de 

olika dimensionerna av CSR, social och miljö ligger på liknande poäng medans företagsstyrning har 

en tydligt lägre siffra. Det ger en indikation om att företaget engagerar sig mer i sociala och 

miljömässiga aktiviteter än i aktiviteter som rör företagsstyrning.  
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Tabell 5. Deskriptiva data, samtliga variabler 

 

4.1.2 CSR och KZ fördelat per sektor 

I tabell 6 visar vi den beskrivande statistiken uppdelad enligt ICB. Tabellen förklarar medelvärdet 

och standardavvikelse för varje sektor för variablerna KZ, total CSR samt dess dimensioner; miljö, 

social, företagsstyrning. Den största sektorn är industri med 164 bolag som utgör totalt 25 procent av 

urvalet. Efterföljande sektor är konsumenttjänster som består av 91 bolag och motsvarar 14 procent 

av urvalet. Endast två sektorer innehöll mindre än 5 procent av det totala urvalet, telekommunikation 

och teknologi som representeras av 29 respektive 28 företag. Det lägsta KZ-värdet och därmed 

sektorn med minst kapitalbegränsningar är industri, därefter följt av telekommunikation och 

dagligvaror som båda hamnar på samma medeltal. Industri har relativt låga poäng på total CSR men 

har å andra sidan höga medelpoäng på miljödimensionen. Telekommunikation har relativt höga poäng 

på både total CSR och dess tre dimensioner, dagligvaror följer mönstret beskrivet för industri med en 

lägre poäng för total CSR men högre poäng för miljödimensionen. Den sektor som uppvisar högst 

kapitalbegränsningar är finans men i enlighet med diskussionen om sektorns medverkan i studien i 

kapitel 3.2.3. väljer vi att inte dra några direkta slutsatser utifrån det resultatet. Näst efter finans 

kommer något förvånande kraftförsörjning som trots det relativt höga KZ-talet uppvisar 

förhållandevis höga betyg för både total CSR och de olika dimensionerna.    
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Tabell 6. Deskriptiva data, sektorer. 

 

4.1.3 CSR och KZ fördelat per land 

I tabell 7 finns den beskrivande statistiken för land illustrerad. Tabellen ger en översikt över urvalets 

länder, både i antal och i procent. Urvalet domineras av Storbritannien med totalt 217 länder 

representerade, vilket blir en andel på 33,3 procent av det totala urvalet. Frankrike och Tyskland är 

de länder som följer med 77 respektive 65 till antalet, vilket motsvarar 11,8 och 10 procent av urvalet. 

Schweiz och Sverige delar en femte placering mätt i både antal och procent, 39 företag vilket 

motsvarar 6 procent av urvalet. Det land som i genomsnitt genererar lägst KZ-index är Frankrike med 

-0,91. Frankrike visar också på ett av de högsta värdena för total CSR och har höga poäng både i den 

sociala dimensionen och miljödimensionen. Det land som i genomsnitt visar sig ha högst KZ-index 

är Storbritannien med 1,19 som också ligger med relativt låga poäng på både total CSR samt i de tre 

dimensionerna.  
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Tabell 7. Land. 

 

4.2 Bivariat analys  
Pearsons korrelation används för att se styrkan i det linjära sambandet mellan två variabler (Djurfeldt 

& Barmark, 2009). Tabell 8 visar överblickbart korrelationen mellan variablerna i studien. 

Korrelationen mellan Total CSR och dess dimensioner (social, miljö och företagsstyrning) är hög, 

vilket kan förklaras med att dessa relaterar med varandra och är lika. De kan inte anses vara oberoende 

variabler och kan således inte vara med i samma regression (Djurfeldt & Barmark, 2009). Det innebär 

dock inget problem för oss då dessa inte är tänkta att ingå samma regressionsanalyser utan kommer 

att testas som KZ:s relation till total CSR och KZ:s relation till dimensionerna var för sig.  

 

Koefficienterna mellan total CSR och kontrollvariabeln risk erhåller värden på -0,062 vilket kan 

tolkas som ett svagt negativt samband. Koefficienten mellan total CSR och kontrollvariabeln storlek 

tilldelas ett värde på 0,226 vilket kan tolkas som ett måttligt positivt samband. Mellan total CSR och 

KZ ser vi ett måttligt negativt samband med ett värde på -0,198. 

 

Koefficienten mellan den beroende variabeln KZ och de tre dimensionerna av CSR finner vi värdena 

-0,182; -0,179; -0,2. Dessa värden innebär att variablerna innehar ett måttligt negativt samband. 
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Dimensionerna av CSR uppvisar alla samma trend gällande koefficienterna mellan 

kontrollvariablerna risk och storlek. Koefficienterna mellan de tre dimensionerna och risk uppvisar 

värden på -0,064; -0,035; -0,083 vilket innefattar ett måttligt negativt samband. Tittar vi på 

kontrollvariabeln storlek erhålls värdena 0,156; 0,101; 0,167 vilket kan jämföras med ett relativt 

måttligt positivt samband.  

 

 

**Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).  

Tabell 8. Bivariat analys, korrelationsmatris 

 

4.2.1 Granskning av felkällor 

I metodkapitlet (3.4.3) tar vi upp problemet med multikollinearitet och heteroskedasticitet.  

Korrelationsmatrisen hjälper till att kontrollera att det inte råder multikollinearitet. Brooks (2008) 

beskriver att multikollinearitet föreligger om koefficienterna mellan de oberoende variablerna är för 

hög (+/- 0,8 el. mer). Dessa värden uppnås inte mellan variabler tänkta att vara i samma 

regressionsanalys. 

 

Det finns ytterligare verktyg utöver korrelationsmatrisen att använda sig av för att garantera att 

multikollinearitet inte föreligger. Dessa är är VIF-faktorer och toleransfaktorer vilket vi tar upp i 

kapitel 3.4.3.1. I SPSS finns möjligheten att genomföra en kollinearitetsdiagnos för att undersöka 

VIF, vilket vi företar oss. Det högsta värdet för VIF uppgick till 1,452. Gränsvärdet, enligt Djurfeldt 

och Barmark (2009), ligger på 2,5 vilket inte bör överstigas. Den lägsta toleransfaktorn var av 

storleken 0,715, denna siffra bör vara högre än 0,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009). De siffror som 

presenteras ovan håller därmed god marginal till angivna värden och tyder på att ingen 

multikollinearitet råder. 
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Heteroskedasticiteten kan analyseras i SPSS,  vi fann en uppskattad normalfördelning av residualer, 

vilket antyder att det inte finns heteroskedasticitet.   

 

4.3 Regressionsanalyser 
Genom nedanstående regressionsanalyser avser vi besvara studiens hypoteser. Hur ser sambandet ut 

mellan CSR och KZ samt mellan CSR:s dimensioner och KZ? Arbetets samtliga regressionsanalyser 

återfinns i tabell 9.   

 

Vi sätter KZ som beroende variabel i samtliga regressioner. Vi utför sedan fyra regressionsanalyser 

 med olika typer av mått för SCR som oberoende variabel;  

 

1: KZ mot total CSR  

2: KZ mot miljödimensionen  

3: KZ mot sociala dimensionen  

4: KZ mot dimensionen företagsstyrning 

 

I samtliga fall kompletteras den oberoende variabeln med kontrollvariablerna risk, storlek, sektor och 

land.  

 

4.3.1 Regressionsanalys 1 

Vår första regressionsanalys undersöker studiens första hypotes; 

H1: Det existerar ett negativt samband mellan total CSR och kapitalbegränsningar 

Resultatet av denna regressionsanalys återfinns i första delen av tabell 9  

 

Tabellen visar förhållandet mellan KZ och CSR, där koefficienten är negativ och signifikant på 0,05-

nivå, vilket tyder på att företag med bättre CSR-prestanda i genomsnitt möter lägre 

kapitalbegränsningar. Det erhållna resultatet stödjer studiens första hypotes. I takt med en ökad CSR 

pekar resultaten på att KZ faller. Resultatet antyder ett negativ samband med kontrollvariabeln 

storlek, vilket indikerar på att större företag möter lägre kapitalbegränsningar (Ioannou & Serafeim, 

2010). Sambandet är dock signifikant på 0,1-nivå vilket gör att vi är något försiktiga i våra slutsatser.  

 

Kontrollvariabeln risk uppvisar ett positivt samband med KZ, vilket tyder på att företag med högre 

kapitalbegränsningar även i genomsnitt har en större risk. Tidigare forskning har bekräftat liknande 
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samband och förklarar att högrisk-företag generellt investerar mindre i CSR (McGuire, Sundgren & 

Schneewies, 1988; Waddock & Graves, 1997). 

 

Regressionens R2 ger en förklaringsgrad på 0,145 eller 14,5 procent.  

 

4.3.2 Regressionsanalys 2 

Studiens andra regressionsanalys testar sambandet i hypotes 2; 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan CSR-dimensionen miljö och kapitalbegränsningar. 

Resultatet återfinns i sin helhet i tabell 9. 

 

Tabellen visar förhållandet mellan CSR-dimensionen miljö och KZ. Resultatet som erhålls visar att 

koefficienten är negativ och signifikant på 0,01-nivån och stödjer på så sätt studiens andra hypotes. 

Denna regressions resultat visar studiens starkaste samband, vilket antyder på att dimensionen miljö 

är den som främst kan påverka KZ i negativ riktning. Vidare finner vi att kontrollvariabeln storlek 

har en negativ påverkan på KZ, vilket samspelar med första hypotesprövningen. Ju större företaget 

är desto lägre kapitalbegränsningar ställs det inför. Kontrollvariabeln risk har, likväl som i 

regressionen för total CSR, ett positivt samband med KZ, det vill säga att om risk ökar så ökar också 

kapitalbegränsningarna. 

 

4.3.3 Regressionsanalys 3 

Vår tredje regressionsanalys avser undersöka sambandet i hypotes 3; 

H3: Det existerar ett negativt samband mellan den sociala CSR dimensionen och 

kapitalbegränsningar. 

Resultatet av denna regression återfinns även den i tabell 9.  

 

Det erhållna resultatet visar på signifikant negativ relation på 0,01 nivå mellan den sociala CSR-

dimensionen och KZ. Detta resultat stödjer studiens tredje hypotes om att det existerar ett negativt 

samband dem emellan. Koefficienten mellan kapitalbegränsningar och den sociala dimensionen är 

något lägre jämfört med total CSR och miljödimensionen, men är ändå tydlig. Likt total CSR och 

miljödimensionen ser vi även negativa samband mellan storlek och KZ som tyder på att större företag 

räknat på totala tillgångar i genomsnitt mottar lägre kapitalbegränsningar. Koefficienten mellan 

kontrollvariabeln risk och KZ tyder på positivt samband på så vis att företag med högre risk även 

tenderar till att ha högre kapitalbegränsningar. 

 



Jenny Litmark och Sofia Titus  

56 

 

4.3.4 Regressionsanalys 4 

I fjärde analysen granskas studiens fjärde och sista hypotes; 

H4: Det existerar ett negativt samband mellan CSR-dimensionen företagsstyrning och 

kapitalbegränsningar. 

Resultatet av denna regressionsanalys återfinns i sista delen av tabell 9.  

 

Det går att urskilja ett negativt samband mellan den beroende variabeln KZ och den oberoende 

variabeln CSR-dimensionen företagsstyrning, om än ett svagare samband än vid de tre tidigare 

hypoteserna. Resultatet räcker dock för att bekräfta studiens fjärde och sista hypotes, med en 

signifikansnivå på 0,05. Vidare finner vi att kontrollvariabeln storlek uppvisar ett negativt samband 

även här, samt ett positivt samband med kontrollvariabeln risk.  

 
4.3.5 Överblick av studiens samtliga regressioner 

På nästa sida presenteras regressionstabellen för samtliga analyser. Detta för att på ett mer 

överskådligt vis kunna jämföra resultaten mot varandra. 
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Tabell 9. Regressionstabell för studiens samtliga resultat 

*** p<,001  

** p<,01  

* p<,05  
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4.3.6 Sammanfattning av regressionsanalyser  

Sammanfattningsvis kan vi urskilja en röd tråd i studiens samtliga regressionsanalyser. Resultaten 

indikerar på att det finns ett negativt samband mellan vår beroende variabel KZ och våra oberoende 

fokusvariabler; total CSR och dess dimensioner miljö, social och företagsstyrning. Dessa resultat 

stödjer på så vis studiens alla hypoteser vilket gör att vi kan förkasta nollhypotesen som antar att den 

oberoende variabeln inte har en effekt på den beroende (De Veaux, 2016). Starkast samband uppvisas 

mellan CSR-dimensionen miljö och KZ. Näst starkast och negativa samband visas mellan total CSR 

och KZ, som följs av relationen mellan KZ och den sociala CSR-dimensionen. Den svagaste 

relationen visar sig vara mellan CSR-dimensionen företagsstyrning och KZ. 

Samtliga regressioner visade även på att negativa samband finns mellan KZ och storlek, samt att det 

existerar ett positivt samband i relationen KZ och risk.  
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5. Resultatdiskussion 

 

I detta kapitel diskuteras vi resultatet från kapitel fyra med våra hypoteser som utgångspunkt.  

Resultatet förenas med teorierna från kapitel tre, existerande forskning samt med andra resonemang 

vi anser vara relevanta. 

 

 

 
Figur 17. Effekter av CSR och dess dimensioner på kapitalbegränsningar. Egen figur.  

Figuren syftar till att ge en överblick över CSR:s påverkan på kapitalbegränsningar. 

 

I denna rapport studerar vi om CSR-strategier påverkar företagets möjligheter att få tillgång till 

externt kapital genom sänkta kapitalbegränsningar. Förtydligat syftar studien till att utreda hur 

sambandet mellan CSR-arbete och måttet KZ samt mellan CSR:s dimensioner och KZ ser ut. Kan ett 

ökat CSR-arbete minska KZ, ge ökad tillgång till kapital som i sin tur leder till större möjligheter att 

göra lönsamma investeringar och därmed skapa värde för företaget? Tidigare forskning har stannat 

vid att konstatera att CSR är värdeskapande och ökar företagets finansiella prestation men få rapporter 

går vidare och förklarar på vilket sätt värdet skapas eller varför den finansiella prestationen ökar. Vi 

tar ett steg till och ställer oss frågan varför värde skapas. Resultaten av studiens samtliga analyser 

pekar på ett negativt samband mellan total CSR, dess dimensioner och kapitalbegränsningar. Detta 

betyder att CSR-arbete leder till ökad tillgång på externt kapital. 
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5.1 Total CSR och KZ  

 

H1: Det existerar ett negativt samband mellan CSR och kapitalbegränsningar. 

 

Som vi tidigare påpekat har den befintliga forskningen erhållit motsägelsefulla resultat om CSR:s 

potential att skapa nytta för företag (Ansong, 2017; Cheng et al., 2014; Huang & Watson; Margolis 

et al., 2009 m fl.). Vår studie påvisar negativa samband mellan CSR och kapitalbegränsningar, vilket 

innebär att företagens tillgång på externt kapital blir bättre vid en hög CSR-bedömning. Detta speglas 

i ESG-betygets koefficient på -0,937. 

  

Detta underbygger vår argumentation från kapitel två om att sambandet mellan finansiell prestation 

och CSR står i direkt relation med företagets kapitalbegränsningar. När CSR ökar, ökar också den 

finansiella prestationen (Hubbard, 1998; Margolis & Walsh, 2003; Waddock & Graves, 1997 m.fl.) 

och i denna studie finner vi bevis för att företagets kapitalbegränsningar i samband med detta minskar. 

CSR är således lönsamt och med tanke på att finansiella motiv är starka drivkrafter i privat 

företagande bör CSR ingå i dess investeringsstrategier. 

 

Tidigare studier har hävdat att CSR kan medföra onödiga kostnader för ett företag (t.ex. Friedman, 

1970; McWilliams & Siegel, 1997; Jensen, 2002). Våra resultat visar att kostnaderna inte alls bör ses 

som onödiga. Den konflikt som Prior et al. (2008) menar finns i att lägga pengar på CSR-arbete och 

samtidigt skapa värde för sina intressenter bör därmed ses ur perspektivet att CSR istället genererar 

pengar. Företag med bättre CSR-prestanda möter mindre kapitalbegränsningar och får därmed lättare 

tillgång till externt kapital som kan investeras och generera värde. Borgenärer reagerar alltså positivt 

på CSR-satsningar och blir mer benägna att låna ut kapital i och med transparenta och ärliga 

affärsmetoder.  

 

Vår tes är att den negativa relationen mellan CSR och KZ kan förklaras genom följande resonemang; 

ökat engagemang i CSR leder till ökat engagemang för företagets intressenter, minskade 

agentkostnader och minskad informationsasymmetri (Cui et al., 2016; Cho et al., 2013; Kim et al, 

2012). Dessa komponenter har en tydlig påverkan på företagets tillgång till externt kapital på så sätt 

att intressenter blir mer välvilliga att investera. Med minskad informationsasymmetri minskar också 

kostnaden för externt kapital. Resultatet går således i linje med de två teorierna intressentteorin och 

agentteorin som vi anser vara de främsta argumenten för att företag med högre CSR-betyg möter 

lägre kapitalbegränsningar. Vår studie bevisar att den ökning i finansiell prestation som kan kopplas 
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samman med CSR (Hubbard, 1998; Margolis & Walsh, 2003; Waddock & Graves, 1997 m.fl.) 

grundar sig i lägre kostnad för, och bättre tillgång till, externt kapital. 

 

5.2 De tre dimensionerna av CSR och KZ  
Vi har inte enbart studerat CSR som helhet utan vi har demonterat begreppet i sina tre dimensioner. 

Syftet var att analysera de olika dimensionerna för sig var för att se om de möjligen kan ha olika 

inverkan på kapitalbegränsningar. Genom att studera dem enskilt kan vi utesluta att de olika 

dimensionerna på något sätt tar ut varandra och genom det påverkar relationen mellan CSR och KZ. 

Att skapa olika hypoteser för varje dimension av CSR ger oss på så sätt möjligheten att få förståelse 

för den totala relationen.  

 

Vår studie visar att dimensionerna influerar KZ på olika sätt, vilket kan vara en förklaring till att 

resultaten i den existerande forskningen har varierat. Vår forskning ger mer konkreta svar på hur 

CSR, genom sina dimensioner, bör tillämpas för att få så bra effekt på KZ som möjligt. Uppskattar 

olika grupper de olika CSR-aktiviteterna på avvikande sätt? Är det mer ekonomiskt fördelaktigt att 

tillfredsställa samhället än att tillmötesgå aktieägarnas anspråk? Vilka intressenter bör utgöra 

utgångspunkten för investering i CSR? Utfallet av vår studie visar att det främst är miljödimensionen 

följt av den sociala dimensionen som har negativ effekt på KZ och på så sätt bidrar till lägre 

kapitalbegränsningar för företaget. Vi ser att företagsstyrningsdimensionen inte har samma tydliga 

negativa samband, även om det finns. Eventuella orsaker till resultaten förklaras mer ingående i 5.2.1 

- 5.2.3. 

 

5.2.1 Miljödimensionens effekt på KZ  

 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan CSR-dimensionen miljö och kapitalbegränsningar.   

 

Den erhållna koefficienten för relationen är -1,2 vilket innebär en relativt stor minskning av 

kapitalbegränsningar. Varför miljödimensionen påverkar i större utsträckning tror vi är för att den är 

mer synbar och att denna synbarhet uppenbarar sig för en större mängd av företagets intressenter, till 

skillnad från företagsstyrningsdimensionen som upplevs mer intern. I miljödimensionen finner vi 

bland annat posten resursanvändning (resource use) vilket vi anar kan vara något som prioriteras hos 

många intressenter. Detta för att det finns en rådande trend i samhället att värna om miljö och jordens 

resurser. CSR handlar delvis om att ta ansvar gentemot samhället och miljön utöver de lagliga 

skyldigheterna (Europeiska kommissionen, 2001). Greenwood (2007) argumenterar för att CSR-
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arbete utförs delvis för att skapa legitimitet hos intressenter. Det vill säga att ett företag med stort 

engagemang i CSR skapar social legitimitet. Även Hassel et al. (2005) hävdar att en stor drivkraft 

bakom företagens miljöarbete är att det anses vara värdefullt för företagets intressenter. Iatridis (2013) 

utvecklar vidare att investerare och intressenter efterfrågar både berättande och sifferbaserad 

information om det miljömässiga arbetet. Miljödimensionen kan således sammankopplas i större 

omfattning till intressentteorin och resonemanget om hur intressentteorin är sammankopplad med 

kapitalbegränsningar är något vi argumenterat för tidigare i vår rapport. 

 

Tvärt emot vårt resultat har andra påstått att miljödimensionen är en ekonomisk belastning för 

företagen. Hillman och Keim (2001) påstår att investeringar i miljöskydd kan påverka den finansiella 

prestationen negativt. Industrisektorn är känd för att kämpa med både utsläpp i luft och vatten samt 

även initiativ till att minska dessa, vilket kan tendera till höga kostnader. Med tanke på att 25 procent 

av företagen i vår studie tillhör denna sektor, är det överraskande att det inte visade sig på KZ. Dock 

är viktigt att poängtera att kapitalbegränsningar inte enbart beror på illikviditet av egna tillgångar utan 

även påverkas av förmågan att erhålla externt kapital, exempelvis genom lån. Detta kan vara en 

förklaring till att dessa kostnader påverkar den finansiella prestationen men inte KZ. 

 

5.2.2 Sociala dimensionens effekt på KZ  

 

H3: Det existerar ett negativt samband mellan CSR-dimensionen social miljö och 

kapitalbegränsningar. 

 

Även den sociala dimensionen uppvisar ett tydligt och signifikant negativt samband med KZ med en 

koefficient på -0,734. Precis som för dimensionen miljö tänker vi oss att arbete inom den sociala 

dimensionen är synbar i större utsträckning. I den sociala dimensionen finner vi poster som mänskliga 

rättigheter (human rights) vilket vi tänker har en stark bidragande effekt till att skapa social 

legitimitet. Även produktansvar (product responsibility) återfinns inom sociala dimensionen. Dessa 

två anser vi är relativt tätt sammankopplade på så vis att företaget kan bevisa att produkten 

producerats och testats korrekt, både utifrån ett moraliskt och etiskt perspektiv.  

  

Inom den sociala dimensionen finns därmed mycket som rör förhållandet mellan företaget och dess 

intressenter. Posterna som ingår i den sociala dimensionen gör att fokus ligger på intressentgrupperna 

anställda, kunder och samhälle (se figur 4). Dessa tre grupper kategoriseras som primära, företaget 

måste ha en god relation till dem för att kunna fortgå (Hillman & Keim, 2001). Vidare förklarar 
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författarna att de sociala frågor företaget engagerar sig i bör kopplas till dessa intressenter för att CSR 

skall ha en positiv inverkan på den finansiella prestationen. På så vis blir det viktigt att företaget 

lyckas tillfredsställa kunderna, de anställdas och samhällets efterfrågan och krav gällande dessa för 

att uppnå och upprätthålla hög finansiell prestation. 

  

Intressenter lägger stort intresse i aktiviteter som finns inom den sociala dimensionen och värdesätter 

saker som är relaterade till anställdas rättigheter, produktansvar och engagemang i kundrelationer 

(Prado-Lorenzo et al. 2009; Pedersen, 2006). Även den sociala dimensionen kan därmed knytas an 

till intressentteorin på ett relevant sätt och stödjer då på samma sätt som miljödimensionen 

resonemanget om kopplingen mellan KZ och CSR. Den ökade insynen i bolaget ökar transparensen 

vilket skapar ett ökat förtroende. Marknadsfriktionerna minskar vilket medför att kostnadskurvan för 

externt kapital blir flackare. Med tanke på att intressenter blir mindre skeptiska parallellt med det 

ökade förtroendet är de mer benägna att placera sitt kapital i företaget, KZ minskar. 

 

Detta resonemang styrks av befintlig forskning (Greenwood, 2007; Morsing & Schults, 2006; 

Pedersen, 2006) som hävdar att det finns en tydlig koppling mellan CSR och intressentmodellen och 

att CSR-arbete genom intressentmodellen är en effektiv väg att gå för att skapa transparens mellan 

företag och intressenter. Vår teori om att det även leder till minskade kapitalbegränsningar styrks i 

och med resultatet i denna studie där vi ser en signifikant och tydligt negativ relation mellan CSR och 

KZ. 

 

Relationen mellan sociala dimensionen och KZ är tydlig och signifikant, men det måste också finnas 

en gräns där kostnaden för implementeringen av CSR-satsningar inom den sociala dimensionen 

överstiger nyttan av minskad KZ. Tar vi klädbranschen som exempel produceras majoriteten av de 

stora kedjornas kläder i utvecklingsländer där billig arbetskraft utnyttjas. Arbetarna har i många fall 

relativt svåra arbetsförhållanden och det förekommer brott mot deras mänskliga rättigheter. Att flytta 

produktionen till ett I-land skulle med stor säkerhet generera högre CSR-poäng inom sociala 

dimensionen och öka företagets sociala legitimitet. Enligt vårt resonemang skulle det minska 

företagets kapitalbegränsningar och kunna generera värde. Det är dock troligare att kostnaderna för 

produktionen skulle bli betydligt större än vinsten som minskad KZ kan generera.   
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5.2.3 Företagsstyrningsdimensionens effekt på KZ   

 

H4: Det exisiterar ett negativt samband mellan dimensionen företagsstyrning och 

kapitalbegränsningar. 

 

Som tidigare nämnts tyder våra resultat på att dimensionen för företagsstyrning är den som har minst 

effekt på KZ. Koefficienten visar -0,1. I företagsstyrningsdimensionen finner vi poster som 

management (management), aktieägare (stakeholders) och CSR-strategi (CSR-strategy).  

Aktieägarna kan kopplas till intressentteorin på så vis att de är primära intressenter (Hillman & Keim, 

2001). Deras behov bör tillfredsställas med avseende på investeringar i CSR för att förbättra den 

finansiella prestationen (Marom, 2006). Stein (2003) argumenterar för att kapitalbegränsningar är 

nära sammankopplade med företagets aktievärde. Detta indikerar att CSR gynnar aktieägarna och den 

konflikt mellan företaget och aktieägarna som agentteorin beskriver minskar. Det finns studier som 

argumenterar för att de faktorer som beskrivs i agentteorin ligger till grund för hur lönsamma 

investeringar företaget kan göra (Freeman, 1984; Hillman & Keim, 2001). Genom att minska de 

kostnader som uppstår i konflikten, så kallade agentkostnader, kan värde genereras på olika sätt (a.a.). 

Resultatet av vår studie indikerar att detta värde består bland annat av att kapitalbegränsningarna 

sjunker, vilket i sin tur påverkar företagets finansiella prestation i en positiv riktning. 

 

Resultatet är något överraskande då denna dimension bland annat innebär processen av styrning och 

kontroll (Collier, 2008) samt uppsättning av struktur och relation till samhälle och omgivning 

(Fligstein & Freeland, 1995). Sammansättningen och strukturen anses vara av väsentlig betydelse för 

att attrahera olika intressenter (Collier, 2008). En bra sammansatt styrelse borde generera förtroende, 

engagemang och transparens genom agentteorin (Deegan & Unerman, 2011), faktorer som anses 

påverka tillgången på externt kapital. DiMaggio och Powell (1991) resonerar att företagsstyrning 

varierar mellan länder, att samhället skapar ett tryck på företagen som formar sig efter rådande 

omständigheter. Vår studie baseras på data från endast europeiska företag och vi resonerar i kapitel 

5.3.3 hur vi anser att det kanske till och med är ett för homogent urval för att se signifikanta skillnader 

mellan länderna. Trots detta tänker vi att skillnaderna mellan företagskultur i de olika länderna bidrar 

till den något svagare effekten av dimensionen företagsstyrning. När vi studerar de begrepp som ingår 

i de olika CSR-dimensionerna tycker vi oss se en skillnad, i miljö och social fokuserar på vad man 

ska göra, i företagsdimensionen arbetar man med hur man ska göra det. Den främsta punkten inom 

företagsstyrning blir följdaktligen vilka förlopp och förfaranden som ska användas vid investering i 
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CSR snarare än vilka CSR-processer som ska ske. Detta går i linje med vårt tidigare resonemang 

gällande dimensionerna miljö och social, att dessa upplevs som tydligare och mer synbara för en 

större grupp intressenter än företagsstyrning som blir mer intern och inte lika synlig utåt.   

 

 
 

Figur 18. Förslag på orsaker till resultatet mellan dimensionerna och kapitalbegränsningar. Egen figur. 

 

5.3 Kontrollvariabler och KZ  

5.3.1 Risk och KZ   

I samtliga regressioner fann vi även positiva samband mellan KZ och kontrollvariabeln risk. En 

ökning av risk medförde en ökning av KZ, det vill säga att företag med högre risk ställs inför större 

kapitalbegränsningar. Tidigare forskning har bekräftat liknande samband och förklarar att högrisk-

företag generellt investerar mindre i CSR (McGuire, Sundgren & Schneewies, 1988; Waddock & 

Graves, 1997) vilket då avspeglar sig i högre kapitalbegränsningar. Om företaget kan sänka sin risk 

och redovisa detta till sina intressenter kommer informationsasymmetrin och agentkostnaderna att 

minska vilket påverkar intressenters attityd och förhållningssätt till företaget (Bernanke & Gertler 

1990, Greenwald et al. 1984, Myers & Majluf 1984). Detta leder i sin tur till minskade 

marknadsfriktioner (a.a.) och kostnadskurvan för externt kapital blir mindre brant i enlighet med vårt 

resonemang i kapitel 2.3.2. En mindre brant kostnadskurva för externt kapital innebär lägre kostnad 

och bättre tillgång på externt kapital och därmed lägre kapitalbegränsningar som ger ett lägre KZ. En 

annan tanke gällande detta resultat är att företag med låg risk är mer villiga att rapportera och visar 

på högre transparens som även det bidrar till en minskning av asymmetrisk information (Cui et al., 

2016). Tidigare studier visar ett samband mellan ökad CSR och minskad informationsasymmetri 

(Cho et al., 2013; Cui et al., 2016; Kim et al., 2012). Att KZ har en positiv relation med risk känns 

därför rimligt och i linje med tidigare forskning samt vårt eget resonemang genom uppsatsen. 

 

5.3.2 Storlek och KZ  

I samtliga regressioner fanns ett relativt svagt, negativt samband mellan storlek och KZ. Det faktum 

att alla fyra analyser uppvisade samma typ av samband mellan KZ och storlek anser vi tyder på att 
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trots lägre signifikansnivå finns ändå ett mönster, större bolag ställs inför lägre kapitalbegränsningar. 

Detta resultat är intressant och beror troligtvis på att större bolag har större ekonomiska möjligheter 

att investera i CSR. Vi resonerar att större företag också har större krav från intressenter och samhället 

i stort att vara medvetna och engagerade i CSR-frågor, ett antagande som också stöds av rådande 

forskning (Burke et al. 1986). Waddock och Graves (1997) menar att det finns bevis för att mindre 

företag generellt investerar mindre i CSR-aktiviteter. Vi ser tydliga resultat avseende sambandet 

mellan KZ och CSR och kan på så vis koppla samman det hela genom slutsatsen att större företag 

generellt har möjlighet och större incitament att investera mer i CSR vilket genererar lägre 

kapitalbegränsningar. Då det även finns kopplingar mellan ett företags aktievärde och dess 

kapitalbegränsningar (Lamont et al., 2001) kan en annan förklaring till resultatet vara att större företag 

uppvisar högre aktievärde och sambandet mellan storlek och KZ bygger på detta. 

 

5.3.3 Land och KZ  

I den beskrivande statistiken kan vi se att det land som uppvisar högsta medeltalet för KZ är 

Storbritannien. Under 2014 antogs ett direktiv inom EU som innebär ökade krav på företags 

rapportering av icke finansiell information och mångfaldspolicy (Regeringskansliet, 2016). För 

Sveriges del innebar det att nya lagar om om hållbarhetsredovisning trädde i kraft första januari 2017 

och många av medlemsländerna införde liknande regleringar samtidigt (a.a.).  Det innebär att flera av 

länderna i studien sedan bara ett år tillbaka jobbar utifrån nya direktiv gällande just 

hållbarhetsredovisning. Vi ställer oss frågan om dessa nya direktiv är en något vi redan nu kan se 

effekt av då Storbritannien genom sin ansökan om utträde ur EU inte deltar eller implementerar de 

nya direktiven. Intressant är också att Grekland ligger med ett relativt högt medeltal för KZ, efter de 

bankkriser och finanskriser som präglade landet under slutet 00-talet har ekonomin i landet varit i 

gungning vilket kan kopplas samman till tillgången på externt kapital och därmed också ökade 

kapitalbegränsningar för företag i landet. Frankrike är det land som i vår studie har lägst medeltal på 

KZ vilket intresserade oss, hur kommer det sig? Efterforskning gav att företag i Frankrike redan 2001 

fick krav om hållbarhetsredovisning (Chauvey, Giodano-Spring, Cho & Patten, 2015), det innebär att 

landet under lång tid och även innan de nya EU-direktiven haft hållbarhetsredovisning i fokus och 

detta hävdar vi speglas i de låga siffrorna för KZ. 

  

I våra regressioner fann vi dock inga signifikanta samband mellan KZ och de olika länderna vilket 

indikerar att inga tydliga samband mellan ökade eller minskade kapitalbegränsningar och land finns. 

En tanke vi har gällande varför det ser ut så är att vårt urval är en relativt homogen samling. Av de 

totalt 45 länder som anses vara Europa finns 20 representerade i den här studien. Genom vårt urval 
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av företag utifrån tillgängliga värden på de variabler som var av vikt för vår studie skapades ett urval 

som i mångt och mycket uppvisar samma tendenser oavsett land och dessutom ett urval som rent 

generellt har ett relativt högt engagemang i CSR. I vår urvalsprocess försöker vi förhindra 

homogeniteten genom att inkludera företag i olika stadier av sin CSR-satsning och behålla företag 

som hade CSR-poäng för minst sex av totalt tio år istället för som i många tidigare rapporter rensa 

bort alla företag som inte har alla värden tillgängliga för alla år. Det gjorde att vårt urval blev något 

större än vad som redovisats i liknande arbeten tidigare och också ett urval som blev mer heterogent 

när det kommer till CSR-arbete. Trots detta kan vi alltså se att landseffekten inte spelar någon roll i 

våra regressionsanalyser. Vi tror att om flera länder med lägre eller inga satsningar på CSR funnits 

med i urvalet hade vi kunnat se en större effekt av landsvariabeln. 

  

Samtliga regressionsanalyser fick en relativt låg förklaringsgrad men vi kan se hur modellen för 

relationen mellan KZ och miljödimensionen visar en något högre förklaringsgrad än de andra 

modellerna. Vi får i den regressionen en R2 på 0,178. Det kan tyckas relativt lågt men urvalet består 

av hela 6510 mätpunkter vilket gör att resultaten ändå kan anses vara betydande. Att just 

miljödimensionen har en något högre förklaringsgrad styrker även det resonemang vi för längre upp 

gällande att just miljödimensionen verkar väga tungt för en större grupp av intressenter och har en 

större förmåga att reducera företagets kapitalbegränsningar. 

 

5.4 Sammanfattning, resultatdiskussion  
Vi nämnde i 5.2 att en av anledningarna till att vi demonterade CSR-begreppet i sina tre dimensioner 

var för att utesluta en eventuell “dold” neutral relation mellan total CSR och KZ. Våra resultat visar 

att så inte är fallet, samtliga dimensioner drar åt samma håll och visar i olika grad negativa samband 

med KZ. Målet var att få förståelse för den totala relationen, vilket vi nu har erhållit genom valt 

tillvägagångssätt. Koefficienten för sociala dimensionen är på -0,734, miljödimensionen är på -1,2 

och betyget för företagsstyrning på -0,1. ESG-betygets koefficient på CSR som helhet är -0,937, 

vilket betyder att den sociala dimensionen och dimensionen för företagsstyrning drar ned den totala 

koefficienten något. Det är främst miljödimensionen som påverkar det negativa sambandet totalt sett 

med en koefficient på -1,2. 

 

Kabir och Thai (2017) samt Mahoney och Roberts (2007) hävdar att de två mest framstående delarna 

i CSR är miljödimensionen och den sociala dimensionen. Dessa delar visar sig i vår rapport även ha 

störst betydelse för KZ, vilket tyder på att företag som upplever stora begränsningar i tillgång till 

kapital bör fokusera främst på dessa dimensioner vid en CSR-satsning. Det finns också forskning som 
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pekar på att investerare särbehandlar de olika aktiviteterna inom dimensionerna (Chollet & Cellier, 

2011). Vi hävdar att vårt resultat visar vikten av att lyfta in enskilda dimensioner i debatten om CSR.   

  

Våra resultat har konsekvenser för den aktuella debatten om CSR. Det mesta inom modernare 

forskning pekar på att CSR är värdeskapande för företaget men få svar finns om hur värdeskapandet 

sker. Här dokumenterar vi att företag med högre CSR-prestanda har en större förmåga att få 

finansiering på kapitalmarknaden. Parallellt med att kapitalbegränsningarna minskar ökar det 

företagets förmåga att genomföra strategiska investeringar som de annars inte skulle ha möjlighet till 

(t.ex. Lamont et al., 2001). CSR är med andra ord ett betydande element för ett företags långsiktiga 

värdeskapande. Vår argumentation för detta bygger vi upp utifrån följande tes; Företag med bättre 

CSR-arbete driver strategiska projekt som är mer långsiktiga och att de är mer benägna att integrera 

miljö-och sociala frågor i sina mål. Kortsiktigt och opportunistiskt beteende minimeras. Genom att 

ha en högre CSR-prestanda skapar företaget legitimitet i samhället och blir förknippade med ett större 

engagemang hos både primära och sekundära intressenter. I och med sitt långsiktiga perspektiv 

tenderar dessa företag att vara mer transparenta vilket inger pålitlighet, välvilja och stabilitet hos 

samtliga intressenter.  

 

Figur 19. Förslag på orsaker till resultatet av det negativa sambandet mellan total CSR och kapitalbegränsningar. 

Egen figur. 
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

 

Här redogör vi för rapportens slutsats och bidrag. Vi för även ett resonemang angående rapportens 

trovärdighet, begränsningar samt förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Studiens slutsats 
Studiens syfte är att studera relationen mellan CSR och kapitalbegränsningar. Vårt mål med arbetet 

är att undersöka om ett ökat CSR-arbete kan minska kapitalbegränsningarna. Är CSR en 

värdeskapande strategi?   

 

Vi analyserar begreppet CSR som helhet, men fördjupar oss ytterligare genom att granska 

dimensionerna enskilt. Anledningen till att vi demonterar CSR-begreppet i sina tre dimensioner var 

för att utesluta en eventuell “dold” neutral relation mellan total CSR och kapitalbegränsningar. Våra 

resultat visar att så inte är fallet, utan samtliga dimensioner drar åt samma håll och visar i olika grad 

negativa samband med kapitalbegränsningar. Målet var även att få förståelse för den totala relationen, 

vilket vi nu har erhållit genom valt tillvägagångssätt. 

 

Studiens slutsats är att företag med högt CSR-engagemang tenderar att möta lägre 

kapitalbegränsningar och agerar på så sätt som värdeskapande strategi. Frågan vi ställde oss i 

problematiseringen -  om marknadsaktörer är mer villiga att avsätta kapitalresurser till företag med 

högre CSR-prestanda - kan vi nu besvara. Resultaten tyder på att ett ökat engagemang i CSR även 

leder till ett ökat engagemang hos företagens intressenter, dessa blir mer välvilliga till att investera, 

att avsätta kapitalresurser, i företaget. 

 

6.2 Studiens bidrag 
I följande delkapitel kommer vi att redogöra för studiens bidrag. Det teoretiska bidraget bildar en 

brygga till det forskningsgap som presenteras i problematiseringen. Det praktiska bidraget är sett 

utifrån ett företagsperspektiv.  

 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Vår studie bidrar till den begränsade litteraturen om kapitalbegränsningar. Även om det tidigare har 

påståtts att CSR medför onödiga kostnader för företaget (Jensen, 2002) och på så vis hindrar dess 

förmåga att få tillgång till kapital, visar vi med denna studie att det omvända gäller. Förtag med en 

högre CSR-prestanda möter lägre kapitalkrav. Tidigare studier inom området har jämfört två olika 
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portföljer mot varandra; en med företag som är ekonomiskt begränsade mot en med företag som inte 

är ekonomiskt begränsade (Kaplan & Zingales, 1997; Hubbard, 1998). Få, om ens någon, har 

emellertid undersökt vilka företag som är mer benägna till att vara finansiellt obehindrade, och vilka 

egenskaper dessa företag delar. Vår studie bidrar på så sätt genom att visa att företag som engagerar 

sig i CSR-aktiviteter står inför lägre ekonomiska begränsningar och därigenom identifierar konkreta 

egenskaper som är knutna till de kapitalbegränsningar som ett företag står inför. 

 

Denna studie bidrar även till den framväxande litteraturen inom CSR. Genom att demontera CSR-

prestanda i sina dimensioner har vi på en mer finkornig nivå kunnat visa i vilken grad de olika CSR-

aktiviteterna minskar kapitalbegränsningarna. Vi dokumenterar att företag med högre CSR-prestanda 

upplever en större tillgång till externt kapital. En minskning av kapitalbegränsningarna påverkar i sin 

tur företagens förmåga positivt att kunna genomföra lönsamma investeringar som de annars inte 

skulle ha (Lamont et al., 2001). 

 

Vi ser således hur vår studie kan berika den befintliga redovisningslitteraturen genom att lägga fokus 

på hur värdeskapandet sker och samtidigt bringa klarhet i relationen mellan ett företags 

kapitalbegränsningar och CSR-prestanda. Studien bidrar således med aktuell information avseende 

relationen mellan CSR-arbete och kapitalbegränsningar, och resultatet indikerar på att denna relation 

är god. Vår studie ger också värdefull information om de olika dimensionerna och dess påverkan på 

kapitalbegränsningar, detta kan ligga till grund för den pågående diskussionen om hur CSR skapar 

värde, bidra med ny kunskap samt en infallsvinkel som förbisetts i tidigare forskning.  

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Studien visar att det finns samband mellan tillgången på externt kapital, kostnaden för det och 

företagets CSR-arbete. Vi har funnit bevis för att CSR-prestandan och då främst inom dimensionen 

miljö och social påverkar företagets kapitalbegränsningar. Studien kan därmed ge ett praktiskt bidrag 

och fungera som underlag för företag som står inför en CSR-satsning men känner sig osäkra på hur 

satsningen ska gå till. Genom att tydliggöra hur CSR som i grunden kan anses vara en kostnad för 

företaget kan öka tillgången på extern kapital, sänka kapitalbegränsningarna och leda till större 

möjlighet för investeringar kan vi visa att CSR inte bara är en kostnad eller det något diffusa begreppet 

“värdeskapande”. Studien kan på ett tydligt och konkret sätt förklara en del i hur CSR kan skapa 

värde. Det är genom minskade kapitalbegränsningar som företag uppnår finansiell prestation. Studien 

kan ligga till grund för beslutsfattande där vi rekommenderar företag som i framtiden tänker öka sina 

investeringar och finansiera dem med externt kapital att satsa på CSR-arbete och då främst inom 
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miljö. Studien ger en indikation på hur CSR bör implementeras för att företaget skall möta så låga 

kapitalbegränsningar som möjligt. 

  

Resonemanget som förs i 5.1 att företagets kapitalbegränsningar står tätt sammankopplat med dess 

aktievärde, öppnar upp för att lösa konflikten mellan aktieägarna och företaget (agentteorin) (Deegan 

& Unerman, 2011; Jones, 1995). Det erhållna resultatet indikerar att CSR är värdeskapande för både 

företaget och aktieägarna genom sänkta kapitalbegränsningar. Detta leder i sin tur till lägre 

agentkostnader och därigenom mindre marknadsfriktioner, vilket frambringar en stabilare marknad. 

  

Slutligen, i en affärsmiljö där allmänheten alltmer uppskattar, eller till och med kräver transparenta, 

ärliga och etiska affärsmetoder, anser vi att studien kan ligga till grund för implementering av 

ledarskapsstrategier. Vi föreslår att chefer som kan utveckla framgångsrika CSR-strategier och i 

förlängning engagera sig produktivt med nyckelaktörer kan skapa konkreta fördelar för sina företag 

i form av bättre tillgång till finansiering. 

 

6.3 Trovärdighet 
Att vi presenterar samtliga företagsnamn som ingår i studien är en service vi ger för att öka dess 

trovärdighet och replikerbarhet. Detta gör det enklare att komplettera vår forskning samt bidrar till 

transparens. 

 

Vårt fokus har varit att resultatet ska vara generaliserbart och kunna överföras till andra situationer 

än de vi undersökt. Vi anser att detta mål är av relevans för att resultatet ska upplevas trovärdigt, 

något som även poängteras av Bryman och Bell (2011) som hävdar att generalisering är av stor 

betydelse inom den kvantitativa forskningen. Vi vill framförallt upplyfta två saker som pekar på att 

det erhållna resultatet är generaliserbart. Först och främst att vårt urval består av totalt 651 företag, 

vilket är av betydande omfattning (Vartanian, 2011). För att kunna dra mer allmänna slutsatser från 

resultatet är en stor population en väsentlig aspekt (Britton & Garmo, 2002). Den andra punkten vi 

vill lyfta är att vi genom en bortfallsanalys mäter kvaliteten i undersökningen (Djurfeldt & Barmark, 

2009; Lantz, 2011). Genom att uppfylla dessa två kriterier anser vi att studien går att generalisera till 

de publika företagen. För icke börsnoterade samt mindre företag kan andra premisser gälla (Davies 

& Crane, 2010), detta för att CSR kan spela en annan roll i dessa sammanhang. Förtydligat kan dessa 

företag ha mer begränsade resurser att tillägna CSR samt att deras CSR-strategier oftast inte är lika 

tydliga (a.a.). Genom detta anser vi att studien är svår att generalisera till andra än publika företag. 
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6.4 Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning 
Vi tror att en vidareutveckling av vår studie med kvalitativa metoder inom samma forskningsområde 

skulle kunna bidra med ytterligare förklaringar till resultaten. Detta då vi använt oss av sekundärdata 

och kvantitativ metod. Studiens uppgifter bygger uteslutande på information som erhålls i databasen. 

Där finns endast företaget som redovisar sitt CSR-engagemang representerade och en skevhet i 

urvalet kan finnas (Britton & Garmo, 2002; Bryman & Bell, 2011; Eliasson, 2010). Vi tror därför att 

det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie men med en annan metodologi, förslagsvis 

med fallstudier inom den kvalitativa forskningen för att få ytterligare djup till det resonemang som 

förs i denna uppsats. 

  

I föreliggande studie har vi granskat bolag i Europa och fann då att landseffekten uteblev. Inga 

signifikanta samband mellan kapitalbegränsningar och landsvariablerna kunde bekräftas och vår teori 

gällande det är att urvalet är aningen för homogent. En intressant studie kan vara att använda samma 

frågeställning men använda sig av ett mer heterogent urval. Exempelvis kan man ställa USA eller 

Japan mot Europa för att se om tydligare effekter av land kan skönjas. För att till fullo kunna se 

effekten av hur kapitalbegränsningar påverkas av CSR hade det också varit intressant att jämföra 

CSR-rapporterande företag med företag som inte ägnar sig åt CSR-arbete i liten grad eller inte alls. 

Vi kan också se, som nämns ovan, behovet av fältstudier för att ytterligare bekräfta sambandet vi 

funnit. En annan intressant tanke som dök upp under arbetet med denna studie är den något starkare 

kopplingen mellan kapitalbegränsningar och de två dimensionerna miljö och social och om det är så 

att intressenter medvetet de tre dimensionerna olika? Här ser vi möjlighet till en kvalitativ studie där 

man går på djupet med intressegruppers attityder och inställning till de olika dimensionerna. 

  

Vårt användande av KZ indexet kommer med ett antal begränsningar. KZ anses vara ett beprövat och 

stabilt mått på kapitalbegränsningar men precis som vi tar upp i kapitlet metodkritik finns även 

kritiska röster. Vi ser hur man med fördel hade kunnat komplettera vår studie genom att testa andra 

mått på kapitalbegränsningar, som exempelvis SA Index (Hadlock & Pierce, 2010) eller WW- Index 

(Whitted & Wu, 2006), och jämföra dessa resultat med de vi fått från KZ indexet. På grund av 

bristande tid och resurser valde vi att hålla oss till en typ av index för att beskriva och kvantifiera 

kapitalbegränsningar och lämnar därmed detta öppet för framtida forskare att ta sig an.  

Då vi använt oss av en longitudinell design finns goda möjligheter att uttala sig om orsaksförhållanden 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). En intressant vidareutveckling av denna studie vore att inkludera 

tidsförskjutning, detta för att det till skillnad från kostnaderna, kan ta ett tag innan eventuella effekter 

av CSR-arbete syns på den finansiella prestationen, (Marom, 2006).  Detta skulle kunna bidra till ny 
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värdefull kunskap om kapitalbegränsningarna. Kan det ta längre tid för KZ att svara beroende på 

vilken dimension av CSR-aktiviteten tillhör?  

 

Longitudinell design begränsar även det möjliga problemet att urvalet skiljer sig på väsentliga sätt 

från populationen, vilket kan skapa endogenitet. Genom att studera objekten under en längre 

tidsperiod och göra upprepade mätningar kontrollerar man för denna samplingseffekt genom 

möjligheten att se förändringar över tid. Vi har dock inte haft tillgång till statistiska metoder att till 

fullo kunna tillgodogöra oss den longitudinella designens fördelar, utan har fått använda oss av 

förenklade antaganden och de regressioner vi gjort har varit ordinary least squares (OLS). Detta 

bryter mot förutsättningarna för metoden men vi har valt att se det som en uppskattning av olika 

metoder för analys av vårt dataunderlag.  

 

Eftersom vi endast använt oss av börsnoterade bolag i Europa ger det en begränsning avseende 

generaliseringen. Våra resultat kan därigenom inte generaliseras till mindre samt icke börsnoterade 

bolag, detta för att CSR kan ha en annan roll i dessa sammanhang. Mindre företag kan exempelvis ha 

lägre kapacitet att ägna sig åt CSR. En liknande studie på icke börsnoterade företag skulle därmed 

komplettera och ge ytterligare svar. Skulle CSR på liknande vis bidra till lägre kapitalbegränsningar 

även i detta sammanhang? Eller hade resultatet sett olika ut gällande de olika dimensionerna? 
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Bilaga 1  
 

 
AP MOELLER MAERSK  ELECTRICIT DE FRANCE KGHM POLSKA MIEDZ  ROYAL DUTCH SHELL 

AALBERTS INDUSTRIES EDISON SPA  KIER GROUP PLC  RPS GROUP PLC  

ABB LTD  EDP - ENERGIAS DE  KINGFISHER PLC RWE AG  

ABENGOA S.A. EDP RENOVAVEIS  KINGSPAN GROUP PLC SACYR SA 

ABERTIS INFRAEST EIFFAGE SA  KINNEVIK  SAFRAN  

ACACIA MINING PLC  ELECTROCOMPONENTS  KLEPIERRE SA THE SAGE GROUP PLC  

ACCOR SA  ELECTROLUX AB  KOC HOLDING A.S.  J SAINSBURY PLC  

ACEA SPA  ELEKTA AB (PUBL)  KONE CORPORATION  COMPAGNIE DE  

ACERINOX S.A.  ELEMENTIS PLC  KONECRANES ABP SAIPEM SPA  

ACKERMANS & VAN HAAR  ELIA SYSTEM OPERATOR  KONINKLIJKE AHOLD  SALZGITTER AG 

ACS ACTIVIDADES  ELISA CORP  KOZA ALTIN ISLETMEL SANDVIK AB  

ADECCO GROUP  ELLAKTOR S.A.  KONINKLIJKE KPN NV  SANOFI 

ADIDAS AG  ELRINGKLINGER AG KUDELSKI SA SANOMA- OYJ 

AEROPORTS DE PARIS  EMLAK KONUT  KUEHNE UND NAG  SANTA FE GROUP A/S  

AGGREKO PLC EMMI AG  KUNGSLEDEN AB  SAP SE  

AIR FRANCE - KLM  EMS-CHEMIE HOLDING  L'OREAL SA  SAVILLS PLC T 

L'AIR LIQUIDE SA  ENAGAS SA  LADBROKES PLC SBM OFFSHORE NV  

AIRBUS SE  ENDESA S.A.  LAFARGEHOLCIM SVENSKA CELLULOSA  

AKASTOR ASA  ENEA SA  LAGARDERE SCA  SCHIBSTED ASA  

AKZO NOBEL N.V. ENEL SPA  LAIRD PLC  SCHINDLER HOLDING AG 

ALFA LAVAL AB ENGIE SA  LAMPRELL PLC SCHNEIDER ELECTRIC  

ALLIANCE TRUST PLC  ENI GROUP  LAND SECURITIES  SCHRODERS PLC  

ALPIQ HOLDING AG  ENIRO AB  LANXESS AG SEADRILL LTD  

ALSTOM SA ENKA INSAAT VE SANAY LEGRAND S.A.  SEB SA 

AMADEUS IT GROUP SA  ENSCO PLC LEONARDO SPA SECHE ENVIRONNEMENT 

AMER SPORTS  ERAMET SA  LEONI AG  SECURITAS AB 

ANADOLU EFES BIRACIL  EREGLI DEMIR CELIK LINDE AG  SEGRO PLC  

ANDRITZ AG TELEFONAKTIEBOLAGET  LONDON STOCK EXCH  SENIOR PLC  

ANGLO AMERICAN PLC  ESSENTRA PLC LONDONMETRIC PRO  SERCO GROUP PLC  

ANHEUSER BUSCH IN ESSILOR INTERNATIO  LONMIN PLC  SEVERFIELD PLC 

ANTOFAGASTA PLC  EURAZEO  LONZA GROUP AG  SEVERN TRENT PLC 

ARCELIK AS  EUROCASH SA L E LUNDBERGFORET  SGS SA 

ARCELORMITTAL SA EUROCOMMERCIAL PROP  LUXOTTICA GROUP SPA SHAFTESBURY PLC 

ARKEMA SA EUROMONEY INSTL INV  LVMH MOET HENNESSY SHIRE PLC  

ARYZTA AG EURONAV NV  MAGYAR TELEKOM  SIEMENS AG 

ASHTEAD GROUP PLC EUTELSAT COMM  MAN SE  SIEMENS GAMESA RE  

ASML HOLDING NV EXOR NV MAN GROUP PLC SIG PLC  

ASSA ABLOY AB EXPERIAN PLC MARFIN INVESTMENT  SIKA AG  

ASSECO POLAND S.A.  FABEGE AB  MARINE HARVEST ASA SKANSKA AB 

ASSOCIATED BRITISH FAES FARMA SA  MARKS & SPENCER AB SKF  

ASTRAZENECA PLC  FAURECIA SA  MARSHALLS PLC  SKY PLC  

ATLANTIA SPA  FENNER PLC MARSTON'S PLC  DS SMITH PLC 

ATLAS COPCO AB FERGUSON PLC ETABLISSEMENTS SMITH & NEPHEW PLC 

ATOS SE  FERREXPO PLC MAYR-MELNHOF KARTON  SMITHS INDUSTRIES  

ATRESMEDIA CORP FERROVIAL SA  MCBRIDE PLC SNAM SPA  

ATRIUM EUROPEAN REAL FIAT CHRYSLER MCKESSON EUROPE AG SODEXO  

AURUBIS AG FIELMANN AG  MEDIASET SPA SOFINA SA 

AUTOGRILL SPA FIRSTGROUP PLC  MEDIASET ESPANA  SOFTWARE AG  
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AVEVA GROUP PLC  FLSMIDTH & CO A/S  MEGGITT PLC SOLARWORLD AG 

AXEL SPRINGER AG FLUGHAFEN WIEN AG  MERCK KGAA SOLOCAL GROUP SA 

AXFOOD AB FOLLI FOLLIE COMM  METSO OYJ SOLVAY SA  

AZIMUT HOLDING SPA FOMENTO CONSTRUCCION COMPAGNIE SONAE INDUSTRIA  

A2A SPA  FONCIERE DES REGIONS  MICRO FOCUS INTL SONAE SGPS SA  

BABCOCK INT'L GROUP  FORD OTOMOTIV SANAYI  MILLENNIUM SONOVA HOLDING AG 

BAE SYSTEMS  FORTUM OYJ MITIE GROUP PLC SPECTRIS PLC  

BALFOUR BEATTY PLC FRAPORT AG  MLP SE  SPEEDY HIRE PLC  

BARCO (NEW) N.V.  FREENET AG  MODERN TIMES GRP MTG SPIRAX-SARCO ENGIN.  

A.G. BARR PLC FRESENIUS SE MOL NYRT  SSAB SVENSKT STAL AB  

BARRY CALLEBAUT  FRESENIUS MEDICAL CA MONDI PLC  SSE PLC  

BASF SE  FRESNILLO PLC  MORGAN ADVANCED ST. MODWEN PROPER  

BAYER AG  FRONTLINE LTD  MORGAN SINDALL  STADA ARZNEIMITTEL  

BB BIOTECH AG FUCHS PETROLUB SE  WM. MORRISON SUPERMT STAGECOACH GROUP PLC  

BBA AVIATION  FUGRO NV  MOTHERCARE PLC STATOIL ASA 

BEFIMMO GALLIFORD TRY PLC  MOTOR OIL SA STMICROELECTRONICS  

BEIERSDORF AG  GALP ENERGIA MTU AERO ENGINES AG STOBART GROUP LTD 

NV BEKAERT GAM HOLDING AG MVV ENERGIE AG STOLT NIELSEN  

BELIMO HOLDINGS AG GAS NATURAL SDG S.A. METROPOLE TELEVISION STORA ENSO OYJ  

BELLWAY PLC GROEP BRUSSEL LAM  NATIONAL EXPRESS GRP  STRABAG SE 

BHP BILLITON PLC GEA GROUP AG  NATIONAL GRID PLC STRAUMANN HOLDING AG 

SOCIETE B I C SA  GEBERIT AG NCC AB  SUBSEA 7 S.A. 

BIG YELLOW PLC  GECINA  NEOPOST SA  SUEDZUCKER AG 

BILFINGER SE GEMALTO N.V.  NESTE OYJ  SUEZ SA  

BILLERUDKORSNAS AB  GENUS PLC  NESTLE SA SULZER AG  

BIM BIRLESIK MAGA  GEORG FISCHER AG  NEX GROUP PLC  SWEDISH MATCH AB 

BIOMERIEUX SA  GERRESHEIMER AG  NEXANS SA ' SWISS PRIME SITE  

BAYER. MOTOREN WERKE GETINGE AB NEXT PLC  SWISSCOM 

BODYCOTE GETLINK  NIBE INDUSTRIER AB  SYMRISE AG 

BOLIDEN AB GIVAUDAN SA  NKT A/S SYNTHOMER PLC 

BOLLORE  GKN PLC  NOBIA AB  SYNTHOS S.A. 

KONINKLIJKE BOSKALIS  GLAXOSMITHKLINE NOKIA OYJ  TATE & LYLE PLC  

HUGO BOSS AG GN STORE NORD A/S NOKIAN TYRES PLC TAURON POLSKA  

BOURBON CORPORATION  GO-AHEAD GROUP PLC  NORSK HYDRO ASA TAYLOR WIMPEY PLC  

BOUYGUES SA GRAFTON GROUP PLC NORTHGATE PLC TDC AS  

BOVIS HOMES GROUP  GRAINGER PLC NOS SGPS SA TECNICAS REUNIDAS  

BP PLC GREAT PORTLAND  NOVARTIS  TELECOM ITALIA  

BRENNTAG AG GREENCORE GROUP PLC  NOVO NORDISK A/S  TELEFONICA S.A. 

BREWIN DOLPHIN HLDGS GREENE KING PLC NOVOZYMES A/S  TELEFONICA DEUTSCH 

BRITISH AMERICAN TOB GRIFOLS SA  NYRSTAR SA TELEKOM AUSTRIA AG 

BRITISH LAND COMPANY  G4S PLC OC OERLIKON CORP TELENOR GROUP  

BRITVIC PLC H. LUNDBECK A/S OMV AG  TELEPERFORMANCE SE 

N BROWN GROUP PLC  HACI OMER SABANCI GREEK ORGANIS TELE2 AB  

BT GROUP PLC HALFORDS GROUP PLC ORANGE SA O2 CZECH REPUBLIC AS  

BUNZL PLC HALMA PLC  ORANGE BELGIUM  TELIA COMPANY AB  

BURBERRY GROUP  HAMBURGER HAFEN ORANGE POLSKA SA  TERNA SPA  

BUREAU VERIT HAMMERSON PLC  ORIOLA OYJ TESCO PLC  

BUZZI UNICEM SPA HANSTEEN HLDGS  ORION OYJ  TELEVISION FRANCAISE  

C&C GROUP  HAYS PLC  ORKLA ASA TGS-NOPEC GEOPHYSIC  

CALEDONIA INVESTMENT HEADLAM GROUP PLC  OSTERREICHISCHE THALES SA 

CAPGEMINI SE  HEIDELBERGCEMENT AG  OUTOKUMPU OYJ  THE SWATCH GROUP  

CAPITA PLC  HEINEKEN N.V. OUTOTEC OYJ  THOMAS COOK GROUP 
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CAPITAL & COUNTIES HEINEKEN HOLDING OXFORD INSTRUMENTS  THYSSENKRUPP AG  

CAPITAL & REGIONAL  HELICAL PLC  PAGEGROUP PLC TIETO OYJ  

CARGOTEC CORPORATION  HELLENIC PETROLEUM PANDORA  TITAN CEMENT CO.  

CARILLION PLC  HELLENIC TELECOM ORG PARAGON BANKING GR  SISECAM FABRIKALARI - 

CARLSBERG A/S  HENKEL AG AND  PARGESA HOLDING SA  TOD'S SPA  

CARNIVAL PLC  HERA SPA  PARMALAT SPA TOFAS TURK OTOMOBIL  

CARREFOUR S.A.  HERMES INTERNATIONAL  PEARSON PLC  TOMRA SYSTEMS ASA  

CASINO GUICHARD PERR  HEXAGON AB PENDRAGON PLC  TOPPS TILES PLC  

CASTELLUM AB  HIKMA PHARMACEUTICAL PENNON GROUP PLC  TOTAL SA 

CECONOMY AG  HOCHSCHILD MIN PERNOD RICARD SA  TP ICAP PLC 

CENTRICA PLC HOCHTIEF PERSIMMON PLC  TRELLEBORG AB  

CEZ A.S  HOLMEN AB  PETROFAC LIMITED  TUI AG  

CHEMRING GROUP PLC  HOMESERVE PLC  PETROPAVLOVSK PLC TULLOW OIL PLC  

CHR HANSEN HOLDING  HOWDEN JOINERY PHAROL SGPS SA  TUPRAS TURKIYE  

CHRISTIAN DIOR SA HUBER UND SUHNER AG  KONINKLIJKE PHILIPS  TURK TELEKOMUNI  

CLARIANT AG HUNTING PLC PGE  TURKCELL ILETISIM  

COBHAM PLC HUSQVARNA PKN ORLEN  UBM PLC  

COCA COLA IBERDROLA SA POLIMEX-MOSTOSTAL SA  UBS GROUP AG 

COFINIMMO SA  ICADE  POLSKIE GORNICTWO  UCB SA 

COLOPLAST A/S INTERCONTINENTAL PORSCHE AUTOMOBIL  ULTRA ELECTRONICS 

COLRUYT SA  IG GROUP HLDGS  POSTNL  UMICORE SA  

COMPASS GROUP PLC ILIAD SA PROMOTORA DE INFORMA UNIBAIL RODAMCO  

COMPUTACENTER PLC  IMERYS PROSAFE SE UNILEVER PLC  

CONTINENTAL AG  IMI PLC  PROSIEBENSAT.1 MEDIA UNILEVER N.V. 

CORBION NV IMMOFINANZ AG PROVIDENT FINANCIAL UNITE GROUP PLC 

CORP FIN ALBA SA IMPERIAL BRANDS  PROXIMUS NV UNITED INTERNET AG  

CPPGROUP PLC INCHCAPE PLC PRYSMIAN SPA  UNITED UTILITIES PLC  

CRANSWICK PLC  INDITEX  PSP SWISS PROPERTY UPM-KYMMENE OYJ  

CREDIT SUISSE GROUP INDRA SISTEMAS SA PUBLIC POWER CORP UPONOR OYJ 

CRH PLC  INDUSTRIVARDEN AB PUBLICIS GROUPE SA  VALEO SA  

CRODA INTERNATIONAL INFINEON TECHNOLOGIE PUMA SE VALLOUREC SA  

CYFROWY POLSAT SA  INGENICO GROUP SA PV CRYSTALOX SOLA  VALORA HOLDING AG 

D'IETEREN S.A.  INMARSAT PLC PZ CUSSONS PLC  VEDANTA RESOURCES  

DAEJAN HOLDINGS PLC INMOBILIARIA COLONI  QINETIQ GROUP  VEOLIA ENVIRONNEMENT 

DAILY MAIL AN  INTERMEDIATE CAPITAL RANDGOLD RESOURCES VERBUND AG  

DAIMLER AG  INTERNATIONAL  RANDSTAD HOLDING VESUVIUS PLC  

DAIRY CREST GROUP INTERSERVE PLC RANK GROUP PLC VIFOR PHARMA AG  

DANONE SA  INTERTEK GROUP  RATHBONE BROTHERS VINCI 

DASSAULT SYSTEMES  INTRACOM HOLDINGS RATOS AB VISCOFAN SA  

DAVIDE CAMPARI  INTU PROPERTIE RECKITT BENCKISER VIVENDI SA  

DCC PLC  INVESTOR AB RED ELECTRICA  VODAFONE GROUP PLC  

DE LA RUE PLC IPSEN SA  HELPHIRE GROUP PLC VOEST-ALPINE AG 

DEBENHAMS PLC  ITE GROUP PLC  RELX PLC  VOLKSWAGEN AG  

DECHRA PHARMA  ITV PLC  RELX NV VOLVO AB  

DERWENT LONDON PLC IWG PLC REMY COINTREAU SA  KONINKLIJKE VOPAK NV 
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DEUTSCHE BOERSE AG JARDINE LLOYD  RENAULT REGIE WACKER CHEMIE AG 

DEUTSCHE EUROSHOP AG JCDECAUX SA  RENEWI PLC WARTSILA OYJ  

DEUTSCHE LUFTHANSA JERONIMO MARTINS SA  RENTOKIL INITIAL PLC WEIR GROUP PLC  

DEUTSCHE POST AG  JKX OIL AND GAS REPSOL SA  WENDEL SE 

DEUTSCHE TELEKOM AG  JM AB  RESTAURANT GROUP PLC WERELDHAVE NV  

DEVRO PLC  JOHNSON MATTHEY PLC REXEL S.A. J D WETHERSPOON  

DIAGEO PLC JOHNSTON PRESS PLC RHEIN AG WH SMITH PLC 

DIEBOLD NIXDORF AG  JASTRZEBSKA SP RHI MAGNES  WHITBREAD PLC 

DIGNITY PLC JUPITER FUND  RHOEN KLINIKUM AG WIENERBERGER AG 

DAMPSKIBS NORDEN AS K&S AG COMPAGNIE FINAN  WIHLBORG FASTIGHETER  

DOMINO'S PIZZA GR  KAZ MINERALS PLC RICHTER GEDEON NYRT WILLIAM HILL PLC ' 

DRAX GROUP PLC KCOM GROUP PLC  RIETER HOLDING AG  WIRECARD AG 

KONINKLIJKE DSM N.V.  KELLER GROUP PLC  RIO TINTO PLC  WOLTERS KLUWER N.V.  

DSV A/S  KEMIRA OYJ  ROCHE HOLDING AG  JOHN WOOD GROUP PLC  

DUNELM GROUP PLC  KERING ROCKWOOL INT'L A/S  WORKSPACE GROUP PLC  

E.ON SE KERRY GROUP PLC  ROTORK PLC  WPP PLC  

EBRO FOODS SA KESKO OYJ ROYAL PLC YARA INTERNATIO 

   YIT OYJ 

   ZARDOYA OTIS S.A.  

   3I GROUP PLC  

 


