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SAMMANFATTNING 
Titel: CSR och dess påverkan på investeringseffektivitet - En kvantitativ studie av 276 
europeiska bolag. 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
Författare: Frida Eldh och Julia Tran 
Handledare: Jan Svanberg  
Datum: 2018 – juni 
 
Syfte: Företags sociala ansvar (CSR) blir allt viktigare för både företag, dess 
intressenter och för samhället. CSR har enligt tidigare forskning visat både positiva och 
negativa effekter på bland annat företags finansiella prestation. Tidigare forskning har 
inriktat sig på CSR och dess påverkan på företags finansiella prestation utan ett 
konsekvent mått för den finansiella prestationen. I litteraturen har vi även identifierat ett 
gap i forskningen bland europeiska bolag. Syftet med studien är därför att undersöka 
relationen mellan företags arbete med Corporate Social Responsibility, CSR, och 
investeringseffektivitet hos företag i Europa som redovisar i valutan Euro. 
 
Metod: Studien antar en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetiskt-deduktiv 
ansats. Sekundärdata har utifrån ett kvantitativt tillvägagångssätt inhämtats från 
databasen Thomson Reuters Datastream. En longitudinell design har använts med data 
som sträcker sig mellan åren 2007-2016. Urvalet som består av 276 europeiska företag 
för vilka data analyserats med multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet IBM 
SPSS.  
 
Resultat & slutsats: Studien visar att CSR har en negativ påverkan på företags 
investeringseffektivitet. Studiens resultat indikerar att företag som arbetar med CSR 
riskerar att vara investeringsineffektiva samt att de olika dimensionerna av CSR kan ha 
olika stor påverkan på investeringseffektivitet.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Studier som undersöker CSR-dimensionernas påverkan 
på företagets finansiella prestation, där den finansiella prestationen mäts av 
marknadsvärdet. Tidigare studier har visat inkonsekventa mått på finansiell prestation 
varför vi önskar ytterligare forskning som undersöker sambandet baserat på 
marknadsvärdet för att finna resultat som är mest verklighetsförankrade. Vi önskar även 
studier som undersöker CSR-dimensionernas påverkan på företags finansiella prestation 
utifrån bransch och land eftersom dessa variabler antas ha en påverkan på resultatet.  
 
Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie till 
redovisningslitteraturen genom att undersöka förhållandet mellan CSR och företagets 
finansiella prestation, mätt i investeringseffektivitet, hos företag i Europa. Studien 
bidrar även med att visa att de olika dimensionerna kan ha olika stor påverkan på 
investeringseffektiviteten. Ur ett praktiskt perspektiv kan denna studie hjälpa företag att 
förstå hur CSR kan påverka företagets investeringseffektivitet.  
 
Nyckelord: Corporate social responsibility (CSR), investeringseffektivitet, finansiell 
prestation, agentteori, agentproblem, intressentteori, informationsassymmetri, ESG, 
CSR-dimensioner.  
  



 

 

ABSTRACT 
Title: CSR and its impact on investment efficiency. - A quantitative study of 276 
European companies. 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
Authors: Frida Eldh and Julia Tran 
Supervisor: Jan Svanberg 
Date: 2018 - june 
 
Aim: Corporate Social Responsibility (CSR) is becoming more important for 
companies, its stakeholders and for the community. Previous studies have shown both 
positive and negative effects of CSR on financial performance. Previous research has 
focused on CSR and its impact on the company's financial performance without a 
consistent measure of the financial performance. Among the previous studies, we have 
also identified a gap in research among European companies. Therefore the aim of this 
study is to investigate the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) 
and investment efficiency among companies in Europe that reports in the currency 
Euro. 
 
Method: The study is based on the philosophy of positivism with a hypothetical 
deductive approach. Secondary data has been collected from Thomson Reuters 
Datastream with a quantitative approach. A longitudinal design has been used with data 
from year 2007-2016. The final sample consists 276 European companies for which 
data were analyzed by multiple regression analyzes in the IBM SPSS statistics program. 
 
Result & Conclusions: The study shows that CSR has a negative impact on corporate 
investment efficiency. The results of the study indicate that companies engaging in CSR 
are at risk of being investment inefficient and also shows that the different dimensions 
of CSR can have a different impact on investment efficiency. 
 
Suggestions for future research: Suggestions for future research may investigate the 
impact of CSR dimensions on the company's financial performance, where the financial 
performance is measured by market value. Previous studies have shown inconsistent 
measurements of financial performance, why we suggest the relationship to be 
investigated by another measure to find the most authenticated result. We also suggest 
studies that investigate the impact of CSR dimensions on the company's financial 
performance based on industry and country, as these variables are believed to have an 
impact on the outcome. 
 
Contribution of the thesis: From a theoretical perspective this study contributes to the 
accounting literature by investigating the relationship between CSR and financial 
performance, measured in investment efficiency, among companies in Europe. The 
study also contributes by showing that the different dimensions of CSR can have a 
different impact on investment efficiency. From a practical perspective this study can 
help companies understand how CSR can affect the company's investment efficiency. 
 
Key words: Corporate social responsibility (CSR), investment efficiency, financial 
performance, agency theory, agency problems, stakeholder theory, information 
asymmetry, ESG, CSR dimensions.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet CSR har genom tiderna omnämnts och beskrivits på olika sätt men definieras enligt 

Öberseder (2012), citerad i Wang, Hsieh och Sarkis (2018a), som ett beteende där företag 

frivilligt integrerar sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvarsfrågor i sin organisation. 

Forskare har identifierat ursprung till CSR för hundratals år sedan men först på 1950-talet 

omnämns den moderna eran av CSR i litteratur (Carroll, 1999). I litteraturen benämndes då 

arbetet med CSR som Social responsibilities och idén var att affärsmän var skyldiga att driva 

politik, beslut och handlingar så som samhället ansåg önskvärt (ibid). 

 

Det är idag vanligt att arbeta med CSR eftersom företag förväntas att agera ansvarsfullt 

gentemot samhället. Investering i CSR har visat sig påverka företag på olika sätt. Tidigare 

studier har bland annat visat att investering i CSR kan öka företags marknadsvärde (Lin, Yang 

& Liou, 2009) och minska deras finansiella begränsningar (Cheng, Ioannou & Serafeim, 

2014). Andra studier visar att CSR-aktiviteter kan ha negativa följder för företag. Kruger 

(2015) menar att CSR-aktiviteter skapar konflikter mellan olika intressenter och Vance (1975) 

argumenterar för att CSR-aktiviteter är onödiga kostnader som minskar företags resurser. Det 

finns även studier som visar att företag som väljer att investera i CSR riskerar att skapa en 

konkurrensnackdel gentemot företag som väljer att inte göra det (Aupperle, Carroll & 

Hatfield, 1985). Även om företag ska agera ansvarsfullt ska de samtidigt skapa ett värde för 

sina intressenter (Prior, Surroca & Tribò, 2008) vilket i sin tur påverkar företagets finansiella 

prestation (Wang, Doue och Jia, 2016). Finansiell prestation är en central fråga varför det blir 

det naturligt att fokus läggs på huruvida investering CSR-aktiviteter påverkar företags 

finansiella prestation (Lee & Jung, 2016; Barnea & Rubin, 2010). Cheng et al. (2014) påpekar 

att CSR även kan spela en stor roll i strategiska investeringsbeslut genom att påverka 

företagets ekonomiska begränsningar. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Företag har som mål att vara lönsamma och öka sin finansiella prestation. Ett sätt att öka sin 

finansiella prestation är enligt Modigliani och Miller (1958) att investera i alla projekt med ett 

positivt nettonuvärde, som avgör om projektet är lönsamt eller inte. Genom dessa lönsamma 

investeringar kan företag öka sin investeringseffektivitet. Vår studie adresserar företags 
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möjligheter att förverkliga sådana investeringar som är gynnsamma för företagen, det vill säga 

investeringar med positiva nettonuvärden. Som en grov förenkling väljer vi att dela upp denna 

förmåga i två delar. Den ena delen är företagets förmåga att anskaffa kapital som behövs för 

att kunna genomföra investeringar med positivt nettonuvärde. Den andra delen är företags 

förmåga att välja rätt investeringar, när de väl skaffat sig tillgång till kapital. För att undersöka 

företags förmåga att anskaffa kapital och genomföra lönsamma investeringar används en 

modell av Biddle, Hilary och Verdi (2009) som beräknar denna förmåga, 

investeringseffektivitet, som investeringsvolymens avvikelse från en teoretiskt optimal 

investeringsvolym beräknad som funktion av avkastningen på eget kapital och företagets 

tillväxt. Investeringseffektivitet är en form av finansiell prestation som enligt Gomariz och 

Ballesta (2014) definieras som en återspegling av ett företags förmåga att välja projekt med en 

positiv nuvärdesberäkning. Investeringseffektivitet är alltså ett begrepp som fångar upp 

företags förmåga att anskaffa och använda precis det kapital som företaget kan avkasta 

effektivt givet dess lönsamhet och tillväxt. En högre tillväxt är självfallet relaterad till en 

större investeringsvolym. 

 

Tidigare forskning visar att CSR spelar både en positiv men också en negativ roll i företags 

möjligheter att öka sin investeringseffektivitet. Det finns tidigare forskning som tyder på att 

företag som ägnar sig åt CSR kan öka sina möjligheter till finansiering. CSR fungerar 

nämligen enligt Cheng et al. (2014) som en mekanism för att förbättra företags investeringar, 

vilket bör innebära att företag som arbetar med CSR kan antas av kapitalmarknaden vara en 

säkrare placering än företag som inte arbetar med CSR. CSR-aktiviteter kan i sig själva 

fungera som en kvalitetsstämpel, ungefär som en noggrant framställd finansiell rapport, 

eftersom företag genom CSR-aktiviteter visar upp en positiv sida för investerare (Cho, Lee & 

Pfeiffer, 2013). Vad gäller kvalitet på företags rapportering hävdar Attig, Cleary, Ghoul och 

Guedhami (2014) att CSR sannolikt kan påverka företagets ekonomiska information och 

förbättra relationen med företagets intressenter på lång sikt, vilket bör leda till bättre 

finansieringsvillkor. Rapportaspekten av CSR kan skapa positiva och lojala relationer med 

företags intressenter (Price & Sun, 2017). 

 

Attig et al. (2014) anser även att CSR kan minska hinder på kapitalmarknaden. På en perfekt 

kapitalmarknad där investeringsbeslut är oberoende av den finansiella situationen skulle 

företag enligt Modigliani och Miller (1958) investera i alla projekt med ett positivt 

nettonuvärde, net present value (NPV), och avstå från att investera i projekt med ett negativt 
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nettonuvärde. Tidigare forskning visar dock att det finns faktorer på kapitalmarknaden som 

hindrar företagen från att fatta bra investeringsbeslut (Stein, 2003; Chen, El Ghoul, Guedhami 

& Wang, 2017). 

 

En faktor som kan påverka företagets investeringsbeslut är enligt Myers och Majluf (1984) 

samt Biddle et al. (2009) informationsasymmetri som tillsammans med agentproblem kan 

leda till att företag tenderar att underinvestera eller överinvestera (Myers, 1984; Myers & 

Majluf, 1984). Informationsasymmetri uppstår när chefer undanhåller information om det 

verkliga värdet på bolaget eller enskilda tillgångar, vilket kan påverka kostnaden för ett 

projekt då investerare och aktieägare undviker att investera (ibid). En underinvestering 

innebär att företaget inte investerar i en optimal nivå (Biddle et al., 2009) så därför bör 

företagen försöka eliminera informationsasymmetrin för att kunna uppnå optimala 

investeringar (Biddle et al., 2009; Chen, Hope, Li & Wang, 2011). Överinvestering är det 

motsatta och är lika skadligt för aktieägarna som underinvestering. En kritik som riktats mot 

bolag som har stora CSR-investeringar är att dessa sker på aktieägarnas bekostnad, påhejade 

av företagsledare som själva inte äger särskilt många aktier i företaget (Barnea & Rubin, 

2010). Företag som kan övervinna problemen med informationsasymmetri levererar högre 

informationskvalitet i finansiella rapporter och uppvisar enligt Biddle et al. (2009) och Chen 

et al. (2011) en lägre avvikelse från den optimala investeringsnivån, vilket tyder på att de 

varken lider kapitalbrist eller tillåter ledningen att agera otyglat. När ledningen agerar otyglat 

uppstår så kallade agentproblem där chefer agerar utifrån egen vinning och väljer 

investeringsmöjligheter som inte ligger i aktieägarnas intressen (Jensen & Meckling, 1976). 

Tidigare studier visar att agentproblem ligger till grund för ineffektiva investeringar 

(Blanchard, Lopez-de-Silanes & Shleifer, 1994; Lang, Stulz & Walkling, 1991; Morck, 

Shleifer & Vishny, 1990; Jiang, Lee & Yue, 2010; Luo, Li & Zhang, 2015). Agentproblem 

kan därför vara en ytterligare förklaring till varför företag avviker från den optimala 

investeringsnivån (Myers & Majluf, 1984; Biddle et al., 2009) eftersom de skapar konflikter i 

processen om investeringsbeslut. 

 

Agentproblem och informationsasymmetri uppstår sannolikt tillsammans och lösningen på 

informationsasymmetri kan därför misstänkas vara effektivt även mot agentproblem. Det 

finns vissa åtgärder som företagen kan vidta för att övervinna problem med 

informationsasymmetrin som innefattar CSR. Cho et al. (2013) föreslår att en investering i 

CSR kan öka företagens informationskvalitet. Dessa förbättringar kan göras både i 
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förhållande till aktieägare och internt i företaget. CSR-aktiviteter anses öka trovärdigheten hos 

företags information men CSR kan enligt Dhaliwal, Li, Tsang och Yang (2011) även förbättra 

information som ligger till grund för analyser och beslut inom företag, vilket underlättar vid 

beslutsprocessen vad gäller investeringar i positiva nettonuvärdesprojekt. Biddle et al. (2009) 

och Chen et al. (2011) menar att en högre informationskvalitet leder till en ökad 

investeringseffektivitet. 

 

Det finns alltså argument som tyder på att CSR kan bidra till att undvika över- och 

underinvesteringar, så länge företaget inte har en företagsledning som vill vinna 

omgivningens gillande genom att överinvestera i CSR. Genom CSR kan företag även kan 

attrahera kapital både från aktiemarknaden och från borgenärer. Om detta förhållande kan 

bekräftas är det viktigt eftersom forskningen haft så stora svårigheter att visa ett entydigt 

resultat om CSRs påverkan på finansiell prestation. Investeringseffektivitet syftar alltså på i 

vilken utsträckning företag kan hålla sig till att enbart göra nuvärdespositiva investeringar, 

men detta är naturligtvis svårt att mäta i praktiken. Istället har litteraturen definierat 

investeringseffektivitet som frånvaro av avvikelse från en optimal investeringsvolym, som är 

beroende av företagets tillväxt (Biddle et al., 2009). Ju högre tillväxt ett företag har desto 

större är den optimala investeringsvolymen. Vi bidrar till litteraturen om effekten av CSR på 

finansiella prestationer hos företag eftersom tidigare studier om CSR och finansiella 

prestationer givit motstridiga resultat (Attig et al., 2014; Brammer & Millington, 2008; 

McWilliams & Siegel, 2000; Brammer, Brooks & Pavelin, 2006). Tidigare forskning 

använder sig av olika mått på företags finansiella prestation där specifikt 

investeringseffektivitet undersökts främst i USA. Det är alltså fortfarande mycket oklart om 

investeringseffektivitet påverkas av CSR och i så fall varför.  

 

Vår studie skiljer sig från tidigare studier i och med att vi undersöker sambandet mellan 

enskilda dimensioner av CSR och investeringseffektivitet. Maignan och Ralston (2002) menar 

att olika länder fokuserar på olika dimensioner av CSR och att det totala CSR inte kan 

generaliseras till samtliga länder. Vi bidrar också till litteraturen eftersom vår studie till 

skillnad från den tidigare forskningen använder data från europeiska företag. Den 

amerikanska data som tidigare undersökts skiljer sig från europeiska data på tre väsentliga 

punkter. För det första anses Kontinentaleuropa vara en koordinerad marknadsekonomi 

medan USA, Storbritannien och Australien anses vara liberala marknadsekonomier (Jackson 

& Apostolakou, 2010), vilket kan påverka effekten av CSR eftersom koordineringen av 
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intressenter sker på olika sätt. För det andra skiljer sig redovisningssystemen mellan USA och 

Europa åt på en viktig punkt. I USA används ett regelbaserat redovisningssystem medan 

Europa har ett principbaserat, vilket får konsekvenser för hur information kommuniceras till 

marknaden och därigenom vilken funktion CSR kan få som överbryggning av eventuella 

kommunikationsbrister (Barth, Landsman, Lang & Williams, 2012). För det tredje är risken 

att styrelse och företagsledning blir stämd av aktieägare eller andra intressenter väsentligt 

högre i USA jämfört med Europa, vilket medför att användning av CSR kan drivas av mer 

konkreta behov att minska risken för rättsliga åtgärder i USA kontra Europa.  

 

Forskare menar också att i USA har etiska och religiösa delar inom CSR större betydelse 

samtidigt som engagemang och medvetenhet kring miljöfrågor är viktigare i Europa och att 

detta kan påverka resultatet i undersökningarna (von Arx & Ziegler, 2014). Även Maignan 

och Ralston (2002) har genomfört en studie där forskarna konstaterar att arbetet med CSR 

skiljer sig mellan USA, Storbritannien och Europa. Maignan och Ralston (2002) har hittat 

skillnader i företags arbetssätt med CSR som gör att resultatet från Storbritannien inte kan 

generaliseras till resten av Europa. Dessa skillnader betyder sammantaget att resultat från 

amerikanska och brittiska studier inte med automatik kan generaliseras till resten av Europa 

och motiverar vår undersökning både angående val av data och angående forskningsfrågorna. 

 

1.3 Frågeställningar  

Hur är investeringseffektivitet relaterat till CSR? 

 

Påverkar olika dimensioner av CSR företagets investeringseffektivitet? 

 

Har högre CSR samma påverkan på investeringseffektivitet som lägre CSR?  

 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan företags CSR-aktiviteter och 

investeringseffektivitet. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Tidigare forskning  

CSR beskrivs enligt Carroll (1979) som en multidimensionell modell som kan mätas i olika 

dimensioner. Ett sätt att mäta CSR är genom ESG som mäter hur väl företag tar sitt sociala 

ansvar, vilket baseras på tre dimensioner - miljö, social och bolagsstyrning som är grupperade 

på 10 kategorier (Thomson Reuters, 2017). Attig et al. (2014) påpekar att CSR mäts på olika 

sätt i olika studier, i denna studie kommer CSR att mätas genom ESG-måttet.  

 

Miljödimensionen omfattar kategorierna resursförbrukning, utsläpp och innovation (Thomson 

Reuters, 2017). Sinkin, Wright och Burnett (2008) hävdar att ett miljömässigt ansvar leder till 

en högre avkastning och att företagets marknadsvärde ökar. Den sociala dimensionen 

innehåller kategorierna anställda, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar 

(Thomson Reuters, 2017). Preston och O’Bannon (1997) menar att engagemang i socialt 

ansvar har en positiv påverkan på företaget. Singh, Sethuraman och Lam (2017) lyfter i sin 

studie fram att de hittat stöd för att investering i CSR, specifikt välgörenhet i samhället och 

investering i företagets anställda, ökar företagets marknadsvärde. Bolagsstyrnings-

dimensionen behandlar kategorierna ledning, aktieägare och CSR-strategier (Thomson 

Reuters, 2017). Barnett (2007) påpekar att engagemang i företagets intressenter leder till 

förbättrade relationer vilket krävs för att uppnå positiva gensvar på företagets CSR-aktiviteter, 

som i sin tur kan leda till en ökad finansiell prestation.  

 

2.1.1	Agentteorin/Agentproblem 

Agentteorin grundar sig i att företags aktieägare överlåter ansvar att driva verksamheten till 

företagets chef där problemet ligger i om chefen ska ta företagets beslut utefter egen vinning 

eller utifrån aktieägarnas intressen (Jensen & Meckling, 1976). Företaget utgörs enligt 

Alchian och Demsetz (1972) av ett kontraktuellt förhållande mellan aktieägarna och chefen 

som har olika och motsatta mål vilket skapar en konflikt mellan de två berörda parterna 

(Panda & Leepsa, 2017).  

 

Eftersom chefen tenderar att arbeta för att maximera sin egen välfärd istället för att ta beslut 

utifrån aktieägarnas intressen uppkommer agentproblem (Chen et al., 2017; Jensen & 

Meckling, 1976). Problemen uppstår när chefen väljer investeringsmöjligheter som inte ligger 
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i aktieägarnas intresse (Jensen & Meckling, 1976) vilket sannolikt kommer att minska 

investeringseffektiviteten. Panda och Leepsa (2017) framhåller informationsasymmetri som 

en anledning till att agentproblem uppstår. Detta eftersom att chefen är insatt i och har tillgång 

till all information om företaget samtidigt som aktieägarna är beroende av chefen för att få 

tillgång till samma information (ibid). Informationen kan således hindras från att nå 

aktieägarna alternativt blir förvrängd och förmedlas på ett sätt som gynnar chefen (Panda & 

Leepsa, 2017).  

 

Tidigare studier har visat att agentproblem har en påverkan på investeringar (Chen et al., 

2017; Jiang et al., 2010; McLean, Zhang & Zhao, 2012) och att dåliga investeringsbeslut 

skapade av agentproblem är en källa till en ökad investeringsineffektivitet (Blanchard et al., 

1994; Lang et al., 1991; Morck et al., 1990). Harford (1999) och Richardson (2006) menar att 

agentproblem är kopplat till överinvesteringar när chefer tar beslut med underliggande mål att 

öka sin egen makt och auktoritet inom företaget, vilket i sin tur kan leda till 

investeringsineffektivitet.  

 

2.1.2	Informationsasymmetri	och	dess	koppling	till	CSR 

Informationsasymmetri uppstår när olika parter som ska fatta beslut inte har tillgång till 

samma information (Biddle et al., 2009). Jensen och Meckling (1976), Myers och Majluf 

(1984) samt Myers (1984) menar att informationsasymmetri skapar problem vad gäller 

beslutsfattning kring effektiva investeringar. Investerare som inte har tillgång till rätt 

information leder till att kostnaden för investeringen ökar vilket minskar företags lönsamhet 

(Stiglitz & Weiss, 1981). Tidigare forskning inom ämnet benämner problemen som 

informationsasymmetrin kan leda till som negativt urval och “moral hazzard” (Jensen & 

Meckling, 1976; Myers & Majluf, 1984; Myers, 1984). Med “moral hazzard” menar Jensen 

(1986) att chefer har för avsikt att maximera sina egna tillgångar och därför inte alltid gör 

optimala investeringar ur investerarnas ögon. Negativt urval förklaras enligt Lambert, Leuz 

och Verrecchia (2007) som att chefer som sitter på mer information om företagets position 

och kan utnyttja det genom att öka kapitalkostnaderna och hushålla med finansieringen. Båda 

dessa problem leder till att företaget inte fattar optimala investeringsbeslut vilken kan påverka 

investeringseffektiviteten negativt (Jensen & Meckling, 1976; Myers & Majluf, 1984; Myers, 

1984). 
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Myers och Majluf (1984) menar att det inte är själva informationsasymmetrin som skapar 

problem för effektiva investeringar utan investerarnas medvetenhet om 

informationsasymmetrin som leder till problem. Enligt Dhaliwal, Radhakrishnan , Tsang och 

Yang (2012) kan CSR användas för att minska informationsasymmetri och därför även 

minska de problem som förhindrar effektiva investeringar. Även Cui, Jo och Na (2012) har 

påvisat att det finns en negativ relation mellan CSR och informationsasymmetri, det vill säga 

att CSR ökar kvaliteten på informationen och därmed minskar asymmetrin (Biddle et al., 

2009).  

 

Habek och Wolniak (2015) kritiserar dock detta och menar att CSR inte ger några garantier 

för att informationskvaliteten ökar. Även om företaget upprättar CSR-rapporter så betyder det 

inte att informationen som ges är vad intressenterna efterfrågar (ibid). Vidare menar Habek 

och Wolniak (2015) att det inte finns några sätt att lämna feedback på dessa rapporter vilket 

medför att företaget inte kan garantera att intressenterna håller med om innehållet i rapporten. 

Därför kan företag inte räkna med att CSR har en direkt koppling till att minska 

informationsasymmetrin utan behöver granska kvaliteten på rapporterna innan en sådan 

slutsats kan dras (ibid). 

 

Om företaget kan kontrollera informationskvaliteten så kan CSR bidra till att minska 

informationsasymmetrin mellan företaget och investerare (Biddle et al., 2009; Chen et al., 

2011; Biddle & Hilary, 2006). CSR kan fungera som en ersättare för finansiell information, 

särskilt i arbetet för att minska informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter 

(Dhaliwal et al., 2011). Företag med högt CSR associeras med högre informationskvalitet och 

mer transparens i sin informationshantering. På grund av en ökad informationskvalitet kan 

företaget genom investerare erhålla mer kapital till investeringar, vilket även bör reflekteras i 

investeringseffektiviteten (Dhaliwal et al., 2011). 

 

2.1.3	Investeringseffektivitet	kopplat	till	informationsasymmetri	och	CSR 

Enligt den neoklassiska teorin bör företag investera i alla projekt som har ett positivt 

nettonuvärde (Modigliani & Miller, 1958). Det finns dock hinder på kapitalmarknaden som 

gör att företaget inte alltid kan göra optimala investeringar (Stein, 2003; Chen et al., 2017). I 

det här fallet handlar det om två scenarion där chefer avviker från den optimala 

investeringsnivån, nämligen över- och underinvesteringar (ibid). En underinvestering innebär 
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att företaget misslyckas att göra lönsamma investeringar på grund av ekonomiska hinder och 

en överinvestering innebär att företaget investerar i projekt som inte alltid är lönsamma 

(Biddle et al., 2009). Anledningen till varför underinvesteringar uppstår är att företaget har 

svårigheter att erhålla kapital för att finansiera investeringar (Biddle et al, 2009). Detta är en 

konsekvens av informationsasymmetrin som kan uppstå mellan företaget och intressenterna 

(ibid).  

 

Enligt Cheng et al. (2014) kan CSR bidra till att minska företagets finansiella begränsningar 

med hjälp av minskad informationsasymmetri genom en ökad transparens angående företagets 

CSR-engagemang. Genom ökad transparens genom CSR ges bättre information till ägare och 

banker vilket underlättar för företaget vid extern finansiering (ibid). Enligt El Ghoul, 

Guedhami och Kim (2017) har CSR en positiv påverkan på företag i och med att företag 

lättare kan få tillgång till finansiering. Stein (2003) menar att detta ger företaget en möjlighet 

att genomföra alla önskade investeringar. El Ghoul, Guedhami, Kwok och Mishra (2011) 

samt Dhaliwal et al. (2011) menar att företag med ett högre CSR visar upp en billigare 

kapitalfinansiering, det vill säga kostnaden för det egna kapitalet minskar. Attig, El Ghoul, 

Guedhami och Rizeanu (2009) stärker påståendet om att CSR har en positiv påverkan på 

företagets finansiering och därmed även ökar företags investeringseffektivitet. Eftersom 

investeringseffektiviteten ligger till grund till investeringsbesluten så kan det ses som en av de 

viktigaste faktorerna för företaget (Hodgson, Breban, Ford, Streatfield & Urwin, 2000). Det är 

genom investeringseffektiviteten som investerare avgör om ett projekt är värt att investera i 

(ibid).  

 

2.1.4	Intressentteorin	och	dess	koppling	till	CSR 

Edward Freeman myntade år 1984 begreppet som idag benämns som intressentteorin 

(Freeman, 1984). Freeman (1984) menar att intressentteorin går ut på att företaget bör beakta 

alla företagets intressenter, inte endast aktieägarna. Företagets intressenter sträcker sig enligt 

intressentteorin från aktieägare och investerare till anställda, kunder, samhälle och 

konkurrenter, vilka alla spelar en roll i företagets framgång (ibid). Vidare menar Freeman 

(1984) att intressentteorins grundidé är att skapa ett värde för varje grupp med dessa 

intressenter och att chefens uppgift är att lista ut hur företaget kan gå i samma riktning som 

intressenternas intressen. Om fokus endast läggs på finansiärerna förlorar företaget 

möjligheten att skapa ett värde för företaget, ett värde som bara kan skapas tillsammans (ibid). 
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Ruf, Muralidhar, Brown, Janney och Paul (2001) förklarar att företag enligt intressentteorin 

har ett uttalat kontrakt gentemot sina intressenter i form av aktieägarna, samtidigt som de har 

en underförstådd relation gentemot sina intressenter i form av exempelvis anställda, kunder 

och samhälle där företagets chef antas ta beslut som ligger i alla intressenters intresse. Desto 

mer ett företag engagerar sig i sina intressenter desto mer pålitliga och ansvarsfulla är 

företaget gentemot sina intressenter (Greenwood, 2007).  

 

Studier har visat att intressentteorin främjar CSRs förmåga att ge företaget fördelar genom att 

skapa en relation med företagets intressenter och öka deras tillfredsställelse och lojalitet till 

företaget, stärka företagets varumärke och skapa en allmän positiv inställning till företaget 

(Brown & Dacin, 1997; Jensen & Meckling, 1976; Lou & Bhattacharya, 2006). Ruf et al. 

(2001) visar även att det finns ett samband mellan investering i socialt ansvar (CSR) och en 

ökad finansiell prestation, vilket i sin tur påverkar investeringseffektiviteten. Greenwood 

(2007) förklarar att den allmänna uppfattningen är att företag engagerar sig i sina intressenter 

och involverar dessa i företaget på ett positivt sätt är direkt kopplat till ansvarsfullt 

företagande (CSR). Även Pedersen (2006) påpekar att involvering i företagets intressenter ses 

som en av de viktigaste delarna av CSR, eftersom intressentteorin utgår från företagets alla 

intressenter. Att involvera sig i sina intressenter hjälper företaget att identifiera intressenternas 

behov, beteenden och inställning till företaget (ibid). Greenwood (2007) argumenterar dock 

för att intressentteorin och företags engagemang i sina intressenter och dess relation till CSR 

är mer komplex än så. Vidare framhåller forskaren att företags engagemang i sina intressenter 

har en tydlig koppling till CSR, om än en komplicerad sådan, där ytterligare forskning på 

detta område är nödvändig (ibid).  

 

 2.2 Hypoteser 

Som presenterat under föregående rubriker kan CSR relateras till finansiell prestation och 

investeringseffektivitet genom olika teorier och begrepp som hänger ihop med varandra. 

Under följande rubriker utvecklas studiens hypoteser med dessa teorier och begrepp från den 

teoretiska referensramen i åtanke.  

 

2.2.1	CSR	relaterat	till	investeringseffektivitet 

Som tidigare nämnt så finns det ett flertal fördelar för företag att arbeta med CSR. Social 

Responsible Investment (SRI) är ett begrepp som vuxit fram på senare tid och är en 
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investeringsprocess som integrerar CSR i investeringsbesluten (EuroSif, 2018). De parter som 

är positivt inställda till CSR menar att CSR kan användas för att förbättra företagens framtida 

finansiella prestation genom att locka till sig socialt ansvarsfulla investerare som förser 

företag med det kapital som krävs för att göra investeringar med positiva nettonuvärden 

(Brammer & Millington, 2008). Vidare menar forskarna att CSR kan locka till sig fler kunder, 

bättre personal och minska konflikter med sina intressenter (ibid). Omvänt argumenterar 

Hong, Kubik och Scheinkman (2012) att finansiell prestation kan vara en avgörande faktor i 

beslut gällande CSR. Forskarna menar att välgörenhet medför kostnader som leder till 

minskad lönsamhet och att företag överväger att spendera resurser på CSR-aktiviteter endast 

när företaget genererar ett positivt resultat och är lönsamt. Vidare förklarar Hong et al. (2012) 

att företag som har en lägre finansiell begränsning tenderar att investera mer i CSR än företag 

som har en hög finansiell begränsning. Hong et al. (2012) påvisar att investering i CSR är 

kostsamt och att investeringens nivå därmed bestäms av företags finansiella status. Även 

Waddock och Graves (1997) menar att företag med finansiella problem inte har möjlighet att 

investera i CSR på samma sätt som ett företag med god ekonomi.  

 

Det finns ett stöd i intressentteorin för ett positivt samband mellan CSR och 

investeringseffektivitet. Freeman (1984) hävdar att företag som misslyckas med att möta sina 

intressenters förväntningar är mer benägna att ta marknadsrisker, vilket i sin tur resulterar i att 

företaget går miste om vinstmöjligheter. Cornell och Shapiro (1987) argumenterar att företag 

som möter intressenternas förväntningar ökar sin finansiella prestation, vilket kan bero på en 

god investeringseffektivitet. Forskarna menar att det är sannolikt att företag med högt CSR, 

som har sina intressenters förväntningar i åtanke, ökar sin finansiella prestation och 

investeringseffektivitet. Waddock och Graves (1997) stödjer detta påstående och menar att 

ledarskap- och strategiska färdigheter som genererar ett hög social prestation är vad som ökar 

företagets finansiella prestation. Mängden resurser ett företag väljer att lägga på CSR-

aktiviteter på kort sikt beror på hur mycket resurser företaget kan avvara från andra projekt. 

Det finns en risk att investeringen i CSR-aktiviteter endast genomförs om vinsten överstiger 

kostnaderna. Barnea och Rubin (2010) förklarar att besluten om hur mycket resurser företag 

ska investera i CSR tas i förhållande till de värdemaximerade mål investeringen förväntas ge 

och att kostnaden därför bör stämma överens med dessa mål. Barnea och Rubin (2010) menar 

dock att agentproblem kan uppstå när chefer eller företagets ledning tar beslut som ökar 

utgifterna för investeringar som därmed överstiger den nivå för investering som företag anser 

ge en värdemaximering. Cheferna kan ta beslut som gör att företag överinvesterar i CSR och 
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därmed använder resurser som annars kunde spenderas på investering i positiva 

nuvärdesprojekt. Eftersom företagets kapital för investeringar minskar riskerar företaget att 

misslyckas med att investera i lönsamma projekt vilket kommer minska lönsamheten och 

påverka investeringseffektiviteten negativt. Chefer tar dessa beslut på grund av att de själva 

på något sätt drar nytta av att företaget ökar sina investeringar i CSR (ibid). Exempel på denna 

egennytta kan vara att cheferna får ett ökat rykte eller en ökad respekt från sina anställda. 

Vidare förklarar Barnea och Rubin (2010) att även om ökade utgifter för CSR ger fördelar för 

aktieägare som har en anknytning till företaget kommer aktieägare som inte har en anknytning 

till företaget inte acceptera utgifter som minskar företagets värde.  

 

Bushman och Smith (2001) argumenterar även för att högre kvalitet på den finansiella 

rapporteringen kan leda till ökad investeringseffektivitet eftersom det ökar aktieägarnas 

förmåga att övervaka ledningens investeringsbeslut. Det finns medhåll i argumentet att CSR 

skulle kunna bidra till en högre informationskvalitet och därmed minska 

informationsasymmetrin bland annat i studier av Dhaliwal et al. (2011) och Biddle et al. 

(2009). Genom en högre kvalitet på de finansiella rapporterna ökar investeringseffektiviteten 

eftersom att ledningen då kan hantera tillgångarna mer effektivt samt uppmuntra till effektiva 

investeringar (Bushman & Smith, 2001). CSR ökar alltså kvaliteten på företags finansiella 

information (och minskar därmed informationsasymmetrin) och kommer således attrahera 

intressenter som ser företaget som en säkrare eller högre avkastande investering på grund av 

det förtroende rapporteringen av CSR-aktiviteter ger. Ett ökat förtroende från investerare 

kommer således öka företags kapitaltillgångar vilket ger företag möjlighet att genomföra 

lönsamma investeringar. Den ökade kvaliteten på den finansiella informationen används även 

som underlag för investeringar inom företag vilket ger företag möjligheten att fatta mer 

effektiva och lönsamma investeringsbeslut (Bushman & Smith, 2001). CSR bidrar således till 

att minska informationsasymmentrin och misstänks som tidigare nämnt därför även minska 

agentproblemen, vilket kommer att öka investeringseffektiviteten. 

 

Det finns även studier som visar att CSR har en neutral eller negativ påverkan på den 

finansiella prestationen. Margolis, Elfenbein och Walsh (2007) genomförde en studie som 

analyserade ett hundratal studier som undersökt relationen mellan CSR och finansiell 

prestation och fann att det inte finns någon signifikant korrelation mellan dessa. McWilliams 

och Siegel (2000) menar att deras studie funnit motstridiga resultat som visat både positiva, 

negativa och neutrala samband mellan CSR och finansiell prestation. Brammer et al. (2006) 
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fann istället ett negativt samband mellan CSR och finansiell prestation. Forskarnas resultat 

indikerade att de företag som hade högst CSR-betyg tenderade att ha en lägre avkastning 

samtidigt som företagen som hade lägst CSR-betyg presterade bäst på marknaden (ibid).  

 

Det råder splittrade meningar om vilka effekter CSR har på företag, dess finansiella prestation 

och investeringseffektivitet, men teoretiska argument och hittillsvarande resultat tyder ändå på 

ett positivt samband. Detta leder till vår första huvudhypotes som lyder: 

 

Hypotes 1: CSR är positivt relaterat till investeringseffektivitet. 

 

2.2.2	CSR-dimensioner	relaterat	till	investeringseffektivitet 

De senaste åren har investering i hållbara frågor ökat vilket har lett till nya trender inom 

hållbarhetsarbete och att implementering av CSR i företag kan leda till fördelar för företaget 

(EuroSif, 2018). Det är idag populärt att investera hållbart och företag som arbetar med 

hållbarhetsfrågor kan genom detta attrahera större investerare (ibid). Tidigare studier har 

undersökt hur CSR påverkar olika faktorer för företag som exempelvis företags finansiella 

prestation eller marknadsvärde (Dhaliwal et al, 2012; Seo, Kim & Park, 2015; Sun, 2012). 

Bachoo, Tan och Wilson (2013) menar även att företag som arbetar hållbart har en tendens att 

uppnå en ökad effektivitet på lång sikt. Feng, Wang och Kreuze (2017) framhåller dock 

vikten av att analysera varje enskild dimension av CSR för att kunna förstå dess effekter. 

Kweh, Bakhtiar Chan och Abdullah (2017) påvisar att de olika miljö-, social- och 

bolagstyrningsdimensionerna inom CSR har olika påverkan på företagets prestation och dess 

effektivitet. Tang, Hull och Rothenberg (2012) argumenterar för att företag till en början bör 

fokusera på en CSR-dimension för att kunna öka sin effektivitet. Capelle-Blancard och Petit 

(2017) tar dock upp problematiken med CSR och dess dimensioner och kritiserar ESG-

betyget som helhet på grund av att företag kan ha ett “dåligt” betyg i en dimension som sedan 

kompenseras av ett “bra” betyg i en eller två av de andra dimensionerna vilket således leder 

till ett missvisande totalt betyg för CSR. Capelle-Blancard och Petit (2017) menar att fler 

faktorer spelar in, som att de olika CSR-dimensionerna är olika viktiga för olika branscher där 

exempelvis miljödimensionen förmodligen är viktigare för ett oljebolag än det är inom 

finansbranschen. Det är därför av stor vikt att undersöka hur var och en av CSR-

dimensionerna påverkar investeringseffektiviteten.  
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Tidigare forskning visar att engagemang inom miljödimensionen ger fördelar för företag. 

Song, Zhao och Junping (2017) påstår att miljödimensionen inom CSR är av störst vikt. 

Iatridis (2013) menar att företag motiveras av att rapportera sitt frivilliga engagemang i 

miljöfrågor på grund av positiv respons från intressenter och på så sätt skapa värderelevans 

för företaget. En studie konstaterade att 65 % av befintlig forskning visade att engagemang 

inom miljödimensionen hade en positiv effekt på företags finansiella prestation (Peloza, 

2009). Iatridis (2013) argumenterar för att detta kan bero på att företag som öppet redogör för 

sitt miljöengagemang erhåller konkurrensfördelar.  

 

Det finns även forskning som motsätter sig de positiva effekterna av engagemang inom 

miljödimensionen. Hassel, Nilsson och Nyquist (2005) förklarar att investering i miljöfrågor 

medför höga kostnader som i sin tur påverkar företagets lönsamhet negativt. Forskarna 

förklarar att företag som värderas högt vad gäller miljö-prestationer inte värderas särskilt högt 

av investerare som anser att investering i miljöfrågor är kostsamt och har en negativ påverkan 

på företagets förväntade resultat och marknadsvärde (ibid). Hassel et al. (2005) menar att 

denna negativa påverkan kan bero på olika orsaker. En orsak är att investerare uppfattar miljö-

prestationer som bokföringsknep för att utåt sett öka företagets finansiella prestation. En 

annan orsak kan enligt Holman, Randoloph och Singer (1985) vara att investerare anser att 

engagemang i miljö utförs på bekostnad av en ökad vinst och att rationella investerare därför 

reagerar negativt på detta på grund av att den förväntade minskningen i lönsamhet inte har en 

motsvarande riskminskning. Vidare menar Hassel et al. (2005) att den negativa påverkan kan 

bero på att investerare ser marknaden som kortsiktig och därför inte tar hänsyn till företags 

långsiktiga engagemang i miljöfrågor vid investeringsbeslut. Chollet och Cellier (2011) menar 

även att engagemang inom miljödimensionen av CSR skapar negativa konsekvenser på 

aktiemarknaden. Det råder således splittrade åsikter om miljödimensionen av CSR har en 

positiv påverkan på företagets lönsamhet och effektivitet eller inte, vilket betonar betydelsen 

av vår andra hypotes som lyder: 

 

Hypotes 2: Miljödimensionen av CSR är relaterat till investeringseffektivitet. 

 

Den sociala dimensionen behandlar som tidigare nämnt engagemang i anställda, mänskliga 

rättigheter, samhälle och produktansvar (Bo, Li & Toolsema, 2009; Kabir & Thai, 2017; 

Thomson Reuters, 2017). Wang och Qian (2011) menar att engagemang i sociala frågor och 

projekt inom den sociala dimensionen av CSR har en positiv inverkan på intressenter vilket 
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leder till en ökad lönsamhet för företaget som i sin tur även påverkar 

investeringseffektiviteten. Vidare poängterar Kabir och Thai (2017) att företag som visar 

delaktighet i produktansvar och liknande bygger lojalitet hos konsumenter vilket skapar 

positiva fördelar för företaget. Greening och Turban (2000) framhåller även vikten av 

kompetent och kvalificerad personal som forskarna anser utgöra en konkurrensfördel för 

företaget. Även Berman, Wicks och Jones (1999) menar att företag som engagerar sig i sina 

relationer med sin personal påverkar företagets effektivitet positivt. Effektivitet uppnås genom 

implementering av avancerat humankapital vilket leder till högre produktivitet, lägre frånvaro 

och ökad lojalitet bland personal (ibid). Chollet och Cellier (2011) argumenterar dock för att 

mänskliga resurser utgör kostnader för företaget och har således en negativ effekt på aktiernas 

avkastning. En studie av Peloza (2009) som undersökte vilka studier som visade en positiv 

effekt av den sociala dimensionen indikerade att 55 % av fallen var positiva, vilket inte kan 

ses som alltför övertygande. Det finns alltså forskning som tyder på både positiva och 

negativa effekter av den sociala dimensionen av CSR, vilket leder oss fram till vår tredje 

hypotes: 

     

Hypotes 3: Den sociala dimensionen av CSR är positivt relaterat till investeringseffektivitet. 

 

Sánchez-Ballesta och García-Meca (2007) menar att bolagsstyrnings-dimensionen av CSR 

påverkar företags beteenden och därmed också har en påverkan på företags finansiella 

prestation och investeringseffektivitet. En studie av Kweh et al. (2017) som undersökte vilka 

effekter CSR och dess dimensioner har på företags effektivitet bland företag i Malaysia lyfter 

fram resultat som visar att dimensionen bolagsstyrning har störst påverkan på företags 

effektivitet. Renders, Gaeremynck och Sercu (2010) anser att en positiv effekt av 

bolagsstyrning kan förväntas utifrån agentteorin, en teori som framhäver relationen mellan 

ägarna och företagets ledning som utgångspunkt. Forskarna menar således att god 

bolagsstyrning leder till en utvecklad finansiell prestation för företaget (ibid). Bassen och 

Kovacs (2008) argumenterar att CSR även kan öka företags finansiella information vilket 

hjälper investerare fatta bättre beslut på grund av mer utförlig information om risker och 

möjligheter, vilket leder till att företagen kan göra mer effektiva investeringar. Detta leder oss 

in på studiens fjärde hypotes: 

Hypotes 4: Bolagsstyrnings-dimensionen av CSR är positivt relaterat till 

investeringseffektivitet. 
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2.2.3	Högt	CSR	och	lågt	CSR	har	en	svag	relation	till	investeringseffektivitet 

För att ytterligare fördjupa studien om sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet 

undersöker vi hur CSR påverkar investeringseffektivitet bland företag med högt respektive 

lågt CSR. Företag med lågt CSR har svårigheter att hantera komplexiteten i de sociala och 

miljömässiga krav som finns och är därför benägna att vara mindre effektiva. Godfrey (2005) 

menar att välgörenhet eller annan allmännyttig verksamhet kan skapa intressekonflikter 

mellan företags chefer och intressenter. Vidare förklarar Godfrey (2005) att överinvestering i 

välgörenhet inte ger företaget någon ytterligare fördel utan att det finns en optimal nivå för 

investeringar i välgörenhet och att denna nivå inte bör överskridas. Ye och Zang (2011) visar 

liknande resultat där CSR, mätt som förhållandet mellan välgörenhet och försäljning, minskar 

kostnaden för finansiering av skulder när ett företags CSR-betyg är lägre än en viss nivå. Om 

denna tröskel överskrids kommer CSR istället öka kostnaden för finansiering. Barnea och 

Rubin (2010) har kommit fram till att överinvesteringar i CSR-aktiviteter kan leda till 

negativa effekter på företagets finansiella prestation. En empirisk studie av Benlemlih (2014) 

undersökte övervakningsmekanismer som visade att företag sannolikt kommer att minska 

löptiden på sina skulder för att undvika överinvesteringar i CSR. I detta sammanhang 

förväntar vi oss att om chefer överinvesterar i CSR kommer detta att påverka relationen 

mellan CSR och investeringseffektivitet. Ett mycket högt CSR kan bland annat bero på 

agentproblem. I detta fall förväntar vi oss att CSR inte kommer ha en positiv påverkan på en 

ökad investeringseffektivitet. Detta leder oss fram till vår sista hypotes:  

 

Hypotes 5: Väldigt högt CSR och väldigt lågt CSR är svagt relaterat till 

investeringseffektivitet. 

 

 

 

  



 

17 
 

3. Metod 

Kapitlet inleds med att presentera de val av forskningsfilosofi och forskningsansats studien 

antagit. Vidare redogörs för studiens forskningsstrategi och tidsperspektiv. Sedan följer en 

förklaring av studiens empiriska metod samt studiens datainsamlingsmetod, population och 

bortfall. Slutligen redogörs för studiens operationalisering, kontrollvariabler, analysmetod 

och kvalitetskriterier.  

 

3.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats 

I vår studie har vi valt att utgå från den positivistiska forskningsfilosofin. Enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2013) har positivismen sitt ursprung i realismen och är en filosofi som söker efter 

absolut kunskap. Vetenskapen grundar sig i positiva erfarenheter och erfarenheterna fås 

genom kunskap (Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013) varför positivismen blir 

naturvetenskapligt inriktad (Bryman & Bell, 2013). För att kunna besvara forskningsfrågan 

ska positivismen vara objektiv (Bryman & Bell, 2013) vilket vi genom vårt arbete strävar 

efter för att öka vår trovärdighet.  

En ansats inom den positivistiska filosofin kan antingen vara induktiv eller deduktiv (Bryman 

& Bell, 2013). En induktiv ansats innebär att teorin grundar sig i forskningens observationer 

och resultat (ibid). En deduktiv ansats innebär att observationer och resultat baseras på teorin 

och enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) kallas en studie med deduktiv ansats som grundas på 

hypoteser för en hypotes-deduktiv ansats. En deduktiv ansats är vanlig i en positivistisk 

forskningsfilosofi (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Vi har 

utifrån teori utformat hypoteser varför vår studie antar en hypotes-deduktiv ansats (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013). Utifrån hypoteserna har vi samlat in data från databasen Thomson Reuters 

Datastream och analyserat datan för att får fram ett resultat. Därefter prövades resultatet mot 

våra hypoteser som antingen kunde bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 2013).   

 

 
Figur 1. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013) 

 

Teori Hypotes Datainsamling Resultat
Hypoteser	

bekräftas	eller	
förkastas

Omformulering	
av	teorin
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Vi har som mål att genom vårt arbete följa den deduktiva processen men är medvetna om att 

vår syn på teori eller litteratur kan komma att förändras under arbetets gång (Bryman & Bell, 

2013).  

 

3.1.1	Forskningsstrategi 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) fokuserar positivismen på mätbara variabler och inriktar 

sig mot mätbarhet samt att förklara samband vilket är vanligt i kvantitativa studier. Vårt syfte 

med studien är att undersöka relationen mellan CSR och investeringseffektivitet vilket vi gör 

genom kvantifiering av data och matematiska beräkningar. Detta betyder att studien kommer 

vara kvantitativ (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) anser också att kvantitativa 

studier är kopplad till positivismen vilket ger oss en naturlig koppling mellan vår kvantitativa 

studie som ska genomföras med den positivistiska forskningsfilosofin. Bryman och Bell 

(2013) menar också att en kvalitativ studie skulle ta avstånd från positivismen.  

 

Bryman och Bell (2013) diskuterar vissa skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ studie, 

dock så är detta hårfina gränser och det finns möjlighet att genomföra kombinerade studier. 

Tre av de största skillnaderna mellan en kvantitativ och en kvalitativ studie är enligt Bryman 

och Bell (2013) att en kvantitativ studie inriktar sig på en deduktiv ansats där teorin prövas. 

En kvalitativ studie inriktar sig istället mot en induktiv ansats där det genereras en teori (ibid). 

Skillnaden på den kunskapsteoretiska inriktningen är att en kvantitativ studie stödjer 

positivismen och är en naturvetenskaplig modell medan en kvalitativ studie har ett tolkande 

synsätt. Ur ett ontologiskt synsätt så är en kvantitativ inriktning objektivistisk medan en 

kvalitativ inriktning är konstruktionistisk (Bryman & Bell, 2013).  

 

Den kvantitativa forskningsprocessen har 11 viktiga steg (Bryman & Bell, 2013) som vi haft i 

åtanke vid utformning av vår studie. Baserat på dessa steg har vi valt att bortse från steg 5 och 

6 eftersom det inte är relevant för vår typ av studie.  
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Figur 2. Den kvantitativa forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013) 

3.1.2	Forskningsdesign 

För att analysera data och dess eventuella förändringar över en tidsperiod har vi i vår studie 

använt oss av en longitudinell design som enligt Bryman och Bell (2013) används för att 

kartlägga förändringar. Eftersom syftet med studien är att undersöka relationen mellan CSR 

och investeringseffektivitet över tid använder vi en longitudinell design för att vid flera 

tillfällen kunna studera ett urval med samma variabler (Bryman & Bell, 2013). En annan 

vanlig forskningsdesign är tvärsnittsdesign där fler variabler undersökt vis en viss tidpunkt 

(Bryman & Bell, 2013). Eftersom vår studie avser att mäta variablerna över en tidsperiod på 

10 år och inte vid en viss tidpunkt känner vi oss trygga i vårt val av en longitudinell design.  

 

Vår undersökning omfattar data från år 2007 till 2016 vilket resulterade i 2760 observationer. 

Bryman och Bell (2013) uppmärksammar dock att bortfall av data är ett vanligt problem vid 

en longitudinell design eftersom data ofta saknas för hela perioden, vilket har varit fallet i vår 

undersökning där vi sorterat bort företag som saknar information för hela vår valda tidsperiod. 

Genom en longitudinell design kan vi försöka hitta ett samband mellan variablerna över en 

tidsperiod vilket betyder att vi kan hitta kausala samband (Bryman & Bell, 2013). Bryman 

och Bell (2013) skiljer på två sätt att genomföra en longitudinell design, antingen genom en 

panelstudie eller en kohortstudie. I en panelstudie ligger fokuset på ett urval medan en 

11.	Formulering	av	resultat	och	slutsatser

10.	Resultat/Slutsatser

9.	Analys	av	data

8.	Bearbetning	av	data

7.	Tillämpning	av	instrument	för	datainsamling

6.	Val	av	respondenter

5.	Val	av	plats

4.	Utformning	av	mått	på	begrepp

3.	Undersökningsdesign

2.	Hypotes

1.	Teori
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kohortstudie istället fokuserar på att hitta en gemensam egenskap hos urvalgruppen varför vi 

anser att panelstudie passar vår studie bättre (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.2 Empirisk metod 

3.2.1	Datainsamlingsmetod 

Vi har i vår studie uteslutande använt oss av sekundärkällor. Studiens teoretiska referensram 

bygger på tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur som enligt 

Bryman och Bell (2013) ökar studiens trovärdighet. Bryman och Bell (2013) belyser 

fördelarna med sekundärkällor, som exempelvis att det finns mycket sekundärkällor och data 

av hög kvalitet samt att forskare sparar tid och pengar genom användning av sekundärkällor. 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar inom studiens område har vi använt oss av 

sökportalerna Discovery och Emerald som finns tillgängliga på Högskolan i Gävle. Vi har 

använt oss av sökord som exempelvis “corporate social responsibility”, “investment 

efficiency”, “financial performance”, “agency theory” och “information asymmetry” samt läst 

artiklar från relevanta studiers referenslistor för att hitta vetenskapliga artiklar som rör vår 

studies område.  

 

För att samla in finansiell data har vi i vår studie använt oss av sekundärdata inhämtad från 

Thomson Reuters Datastream. Sekundärdata är existerande data som redan bearbetats av 

tidigare forskare och är enligt Bryman och Bell (2013) vanligt att använda vid 

företagsekonomiska studier av kvantitativt stuk. Thomson Reuters Datastream är en av 

världens största finansiella databaser som täcker ekonomisk och finansiell data från länder 

över hela världen (Thomson Reuters, u.å). För att undersöka relationen mellan CSR och 

investeringseffektivitet har data om företagens ESG-poäng, ESG-dimensioner, ROA, 

försäljningstillväxt, Tobin’s Q, kassaflöde och korttidsinvesteringar, hävstångseffekt, 

tangibility, storlek och bransch erhållits. Att vi under denna studie fått tillgång till Thomson 

Reuters Datastream har gjort att vi haft möjlighet att analysera en större kvantitet data än om 

vi själva skulle samlat in samma typ av information (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.2.2	Studiens	population,	urval	och	bortfall	 

Inom den kvantitativa forskningsstrategin är det viktigt att kunna generalisera och att 

resultatet av vår studie är relevant och gällande även för företag som inte deltagit i studien 
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(Bryman & Bell, 2013). Eftersom tidigare studier valt att undersöka relationen mellan CSR 

och investeringseffektivitet i USA har vi valt att istället undersöka relationen hos företag i 

Europa. Data har tagits ut från en lista över europeiska bolag exklusive Storbritannien och 

Irland från Thomson Reuters Datastream. För att kunna jämföra företagen och dess data är 

studiens population avgränsad till att innefatta företag som arbetar i valutan euro. Därefter har 

vi exkluderat företag som saknar ESG-data eftersom betyget behövs för att kvantifiera 

företags sociala ansvarstagande. Enligt Thomson Reuters (2017) uppdateras databasen med 

ESG-data och annan finansiell information en gång per år i linje med att företagen själva 

uppdaterar sin information. Eftersom datan uppdateras en gång om året saknas stora delar data 

från år 2017 vilket gjort att vi valt att exkludera detta år från våra sökningar. Studiens tidslinje 

sträcker sig således mellan år 2007 till 2016 och analyserar en tidsperiod om 10 år. Därefter 

har företag som saknar fullständiga redovisningsdata under denna tidsperiod exkluderats från 

populationen vilket resulterade i 276 företag som redovisas i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Urval 

Data Period Antal företag kvar 

Publika bolag Europa exkl. Irland och Storbritannien 2007-2016 681 

Företag som redovisar i euro 2007-2016 427 

Företag som har fullständigt ESG-betyg 2007-2016 280 

Företag som har fullständig data under tidsperioden 2007-2016 276 

      

För att testa studiens hypoteser utifrån det empiriska materialet har ESG-betyget och ESG-

dimensionerna jämförts mot investeringseffektiviteten. Varje företag och år utgör en 

observation vilket resulterar i att studien analyserat 2760 observationer (276 företag x 10 år).  

 

För att erhålla ett generaliserbart resultat har vi delat in företag efter bransch. Genom 

klassificeringskoder från Thomson Reuters Datastream har företagen delats upp enligt 

klassificeringen Industry Classification Benchmark (ICB) i branscherna olja, råvaror, industri, 

dagligvaror, hälsovård, konsumenttjänster, telekommunikation, kraftförsörjning, finans och 

teknologi (FTSE Russell, 2017). ICB är en branschklassificering som ofta används inom 

företagsekonomin och som utvecklades av FTSE år 2005 (ibid). Vi har även genomfört en 

bortfallsanalys på branschurvalet för att mäta kvaliteten i studien och därmed kontrollera att 

studiens urval inte är snedvridet (Djurfeldt & Barmark, 2009). Ett snedvridet urval där 
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fördelningen i urvalet inte representerar fördelningen i populationen kan leda till 

generaliseringsproblem (ibid). Vi kan se att urvalet av branscherna olja, råvaror, industri, 

dagligvaror, hälsovård, konsumenttjänster, telekommunikation, kraftförsörjning och teknologi 

speglar populationen eftersom de endast skiljer högst fem procentenheter gentemot den totala 

populationen, vilket vi anser vara en acceptabel nivå. Branschen finans skiljer sig dock 16 

procentenheter gentemot den totala populationen vilket innebär konsekvenser för 

generalisering inom branschen och för stora slutsatser av resultatet inte kan dras inom just den 

branschen.  

 

Tabell 2. Procentuell fördelning av bransch 

Bransch Population Urval 

Olja 6% 7% 

Råvaror 7% 7% 

Industri 21% 24% 

Dagligvaror 11% 13% 

Hälsovård 7% 7% 

Konsumenttjänster 10% 15% 

Telekommunikation 4% 4% 

Kraftförsörjning 5% 8% 

Finans 24% 8% 

Teknologi 5% 7% 

Totalt 100% 100% 

 

3.3 Operationalisering 

För att undersöka relationen mellan CSR och investeringseffektivitet har vi erhållit finansiell 

information och data från Thomson Reuters Datastream. 

  

3.3.1	Regressionvariabeln	CSR 

Eftersom företags sociala ansvar, CSR, är svårt att mäta har vi i vår studie valt att använda oss 

av ett ESG-index som finns tillgängligt i Thomson Reuters Datastream. Detta val baseras på 

att vi under vår studie fått tillgång till Thomson Reuters Datastream som erbjuder en av de 

mest omfattande ESG-databaserna som täcker över 6500 publika bolag världen över 

(Thomson Reuters, 2017). ESG-poängen utgörs av tre dimensioner - samhälle, miljö och 
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bolagsstyrning som beräknas på över 400 mätetal där 178 av de mest jämförbara och 

relevanta mätetalen väljs ut för att beräkna ESG-betyget för varje företag (Thomson Reuters, 

2017). Dimensionerna utgörs av de 10 kategorierna resursförbrukning, utsläpp, innovation, 

anställda, mänskliga rättigheter, samhälle, produktansvar, ledning, aktieägare och CSR-

strategier som presenteras under respektive dimension i nedan figur. 

 

 
Figur 3. Dimensioner av ESG (Thomson Reuters, 2017) 

 

Tillsammans utgör dessa dimensioner och ESG-poäng ett samlat betyg för CSR. ESG-

poängen omvandlas till ett ESG-betyg som sträcker sig från lägsta möjliga D- till bästa 

möjliga A+, vilket redogörs för i bild nedan. ESG-måttet skapades enligt Thomson Reuters 

(2017) för att på ett objektivt och transparent sätt kunna granska företagens ESG-prestation 

och är en sammanställning av 10 olika kategorier baserat på företagens rapporter och globala 

medier.  

 

 
Figur 4. Thomson Reuters, 2017 



 

24 
 

 

3.3.2	Den	beroende	variabeln	investeringar 

Gomariz och Ballesta (2014) har som tidigare nämnt definierat investeringseffektivitet som en 

återspegling av ett företags förmåga att välja projekt med en positiv nuvärdesberäkning av. 

Biddle et al. (2009) och Chen et al. (2011) har utformat en modell som beräknar företagets 

förmåga att anskaffa kapital och genomföra lönsamma investeringar (investeringseffektivitet) 

som investeringsvolymens avvikelse från en teoretiskt optimal investeringsvolym beräknad 

som funktion av avkastningen på eget kapital och företagets tillväxt och ställs upp enligt 

nedan: 

ROE i, t = β0 + β1 Försäljningstillväxt i, t-1 + ɛ I,t 
 

Residualerna, 0,000002449 och 10,238 som framkom av regressionsanalysen valde vi att sätta 

in i en formel: 

ȳ = 0,000002249 * Försäljningstillväxt + 10,238 
 

Genom att använda räta linjens ekvation för en linjär regression hittar vi ett linjärt samband 

och eftersom vi inte vet om linjen är helt rak benämner vi den som ȳ. Ekvationen kommer i 

sin tur ge en riktlinje på vilka värden som ligger i linje med en linjär regression. På så sätt 

kunde ett värde räknas ut som fortsättningsvis kommer utgöra grunden för investeringar i vår 

studie. Dessa variabler har sedan lagts in i en tabell i SPSS som utgångspunkt. Vi har som 

tidigare nämnt utgått från Biddle et al. (2009) och Chen et al. (2011) när vi utformat vår 

modell för att räkna ut investeringar.   

 

3.3.3	Kontrollvariabler	

För att undersöka relationen mellan CSR och investeringseffektivitet har vi granskat tidigare 

studier (Biddle et al., 2009; Chen et al., 2011; Chen et al., 2017; Gomariz & Ballesta, 2014; 

McLean et al., 2012) som undersökt sambandet och kommit fram till att vi i vår studie 

kommer att använda följande kontrollvariabler; företagets storlek, kassaflöde och 

korttidsinvesteringar, tangibility, avkastning på totala tillgångar (ROA), Tobin’s Q och 

hävstångseffekten. Kassaflödet och korttidsinvesteringar anges genom logaritmeringen av 

kassaflöde och kortsiktiga investeringar mellan de undersökta åren. Tangibility räknas ut 

genom att dividera materiella tillgångar med totala tillgångar. Vi har även inkluderat kvoten 

av kassaflödet delat på totala tillgångar. Avkastning på totala tillgångar (ROA) är enligt Gallo 

(2016) ett redovisningsbaserat mått som anger den totala avkastningen på företagets totala 
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tillgångar. ROA mäter företags effektivitet när det gäller att generera avkastning från sina 

tillgångar, oberoende av hur kapitalet är finansierat. För att mäta ROA har data beräknats med 

följande formel:  

ROA = Nettoinkomst / Totala tillgångar 
 

En annan kontrollvariabel som används i studien är Tobin’s Q, som utgörs av en kombination 

av yttre och inre redovisningsmått som mäter företagets ekonomiska lönsamhet. Tobin’s Q 

beräknar marknadsvärdet och det bokförda värdet i förhållande till företagets totala tillgångar 

vilket ger ett Q-värde (Jones, Miller & Yeager, 2011). Detta Q-värde är större eller mindre än 

1, där ett Q-värde som är lägre än 1 indikerar lönsamma investeringar och ett Q-värde som är 

högre än 1 indikerar att investeringar inte är lönsamma (Bolton, Chen & Wang, 2011). 

Tobin’s Q har beräknats med följande formel: 

 

Tobin´s Q = [Marknadsvärdet på eget kapital + bokfört värde på skulder] / 
Totala tillgångar 

 

Företagets storlek kommer användas som kontrollvariabel i vår studie eftersom i takt med att 

företag växer ställs högre krav på hållbarhetsfrågor och socialt ansvar (Waddock & Graves, 

1997). Företagens storlek i studien kommer räknas ut genom en logaritmering av företagens 

totala tillgångar: 

Storlek = ln(totala tillgångar 
 

En annan kontrollvariabel som kommer användas är hävstångseffekten som visar sambandet 

mellan avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital, skuldränta och 

skuldsättningsgrad. En hög skuldsättningsgrad kan ha en positiv påverkan på avkastningen på 

eget kapital men kan också vara riskabelt eftersom en hög skuldsättningsgrad kan påverka 

avkastningen på eget kapital negativt förutsatt att skuldräntan då är högre än avkastning på 

totalt kapital. Precis som Hall (2012) räknar vi ut skuldsättningsgraden på följande vis: 

 

Hävstångseffekten = Totala skulder / Totala tillgångar 

 

Till sist väljer vi att belysa potentiella effekter av företags branscher genom att inkludera 

bransch som en dummyvariabel. Branschdatan är klassificerad enligt Industry Classification 

Benchmark (ICB) som delar upp branscherna i tio olika kategorier: olja, råvaror, industri, 
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dagligvaror, hälsovård, konsumenttjänster, telekommunikation, kraftförsörjning, finans och 

teknologi (FTSE Russell, 2017).  

3.4 Studiens analysmetod  

Studiens data är nedladdad från Thomson Reuters Datastream till excel där vi sedan använt 

oss av statistikprogrammet IBM SPSS för att göra regressionsanalyser och hitta korrelationer. 

IBM SPSS är enligt Bryman och Bell (2013) ett statistiskt datorprogram som är vanligt vid 

analyser av kvantitativa data. För att testa vår tredje hypotes har vi sorterat ut de 15 företag 

med högst ESG-poäng samt de 15 företag med lägst ESG-poäng. Attig et al. (2014) och 

Biddle et al. (2009) har i sina studier redogjort för den deskriptiva statistiken och analyserat 

variablernas medelvärde, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde, vilket även 

passar vår studie eftersom vi genomför en kvantitativ analys där vi undersöker ett samband 

mellan våra valda variabler. Vi har i vår studie redogjort för medelvärdet (genomsnittligt 

värde) och standardavvikelsen (hur mycket de olika värdena för en population avviker från 

medelvärdet) för våra variabler för att kunna hitta eventuella extremvärden som skulle kunna 

påverka vårt resultat. 

 

Därefter utfördes Pearson korrelationstest som enligt Wiedermann och Hagmann (2016) visar 

styrkan i sambandet mellan två variabler genom att beräkna korrelationen. 

Korrelationskoefficienten antar värden mellan +1 och -1 (Wang, Xie & Stanley, 2018b; de 

Winter, Gosling & Potter, 2016). En korrelationskoefficient med ett värde på +1 eller -1 visar 

på en perfekt positiv korrelation respektive en perfekt negativ korrelation mellan två variabler. 

Om korrelationskoefficienten istället är 0 betyder det att det inte finns något samband mellan 

variablerna. För att kunna se om ESG Total samt de olika dimensionerna av ESG har en 

påverkan på investeringseffektivitet har vi genomfört ett antal korrelationstest. Vi har delat 

upp korrelationstestet i fyra delar, ett där vi ställer ESG Total mot INV och därefter tre 

korrelationstest för var och en av dimensionerna i ESG.  

 

Korrelationskoefficienten (r) räknas ut enligt följande ekvation: 
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Eliasson (2013) förklarar att det måste finnas ett statistiskt signifikant samband för att påvisa 

att våra valda variabler förhåller sig till varandra. Statistisk signifikans är ett mått på hur 

osannolik en skillnad i ett urval är, givet att det inte finns någon skillnad i populationen som 

urvalet dragits från. En vanlig accepterad signifikansnivå inom företagsekonomi, som även vi 

kommer använda oss av, är 5 %, vilket betyder att vi gör bedömningen att av utfall som 

händer i maximalt 5 % av fallen dras slutsatsen att det är för osannolikt för att endast vara 

slump. Många studier granskar signifikansnivåer som är 10 %, 5 % och 1 % (Attig et al., 

2014; Chen et al, 2017), Bryman och Bell (2013) menar dock att de flesta vetenskapliga 

studierna inte accepterar en högre signifikansnivå än 5 % varför även vi valt denna nivå. Vi 

har även valt att presentera de resultat som är signifikanta på 1 % signifikansnivå då det 

framkom i resultatet när vi gjorde ett urval på 5 %. Vi anser att denna nivå är tillräckligt låg 

för att eventuella fel inte ska påverka vårt resultat och är därför nöjda med en signifikansnivå 

på 5 %.  

 

För att bekräfta eller förkasta våra formulerade hypoteser kommer vi i vår studie använda oss 

av regressionsanalyser i likhet med vad bland annat Biddle et al. (2009) och Price och Sun 

(2017) gjort i sina studier. Vi har i vår studie både utfört bivariata analyser som analyserar två 

variabler i taget för att visa hur de är relaterade till varandra samt multivariata analyser som 

analyserar tre eller fler variabler samtidigt (Bryman & Bell, 2013). För att testa våra hypoteser 

har vi utfört totalt 12 regressioner.  

 

För att testa vår första hypotes “CSR är positivt relaterat till investeringseffektivitet” utfördes 

en regression enligt följande ekvation: 

 

Investeringar i, t = β0 + β1 ESGtotal + β2 TobinsQ + β3 Tangibility + β4 ROA +β5 
Hävstångseffekten + β6 Kassaflöde på totala tillgångar + β7 Storlek + β8 ln_Cash  + 

Industri dummies + ɛ I,t 
 

För att testa vår andra hypotes “Miljödimensionen av ESG-betyget är positivt relaterat till 

investeringseffektiviteten.” utfördes en regression enligt följande ekvation: 

 

Investeringar i, t = β0 + β1 ENV + β2 TobinsQ + β3 Tangibility + β4 ROA +β5 
Hävstångseffekten + β6 Kassaflöde på totala tillgångar + β7 Storlek + β8 ln_Cash  + 

Industri dummies + ɛ I,t 
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För att testa vår tredje hypotes “ Den sociala dimensionen av ESG-betyget är positivt relaterat 

till investeringseffektiviteten.” utfördes en regression enligt följande ekvation:  

 

Investeringar i, t = β0 + β1 SOC + β2 TobinsQ + β3 Tangibility + β4 ROA +β5 
Hävstångseffekten + β6 Kassaflöde på totala tillgångar + β7 Storlek + β8 ln_Cash + 

Industri dummies + ɛ I,t 
 

För att testa vår fjärde hypotes “ Bolagstyrningsdimensionen av ESG-betyget är positivt 

relaterat till investeringseffektiviteten.” utfördes en regression enligt följande ekvation: 

  

Investeringar i, t = β0 + β1 GOV + β2 TobinsQ + β3 Tangibility + β4 ROA +β5 
Hävstångseffekten + β6 Kassaflöde på totala tillgångar + β7 Storlek + β8 ln_Cash + 

Industri dummies + ɛ I,t 
 

För att testa vår sista hypotes “Väldigt högt CSR och väldigt lågt CSR är svagt relaterat till 

investeringseffektivitet” har vi analyserat de 15 företag med högst ESG-betyg och de 15 

företag med lägst ESG-betyg för att undersöka om väldigt högt eller väldigt lågt CSR har en 

svag påverkan på investeringseffektiviteten. Vi har utfört två regressioner enligt följande 

ekvation där den första baseras på den tabell med de 15 företag med högst ESG-betyg och 

därefter genomfört samma regression för de 15 företag med lägst ESG-betyg:  

 

Investeringar i, t = β0 + β1 ESGtotal + β2 TobinsQ + β3 Tangibility + β4 ROA +β5 
Hävstångseffekten + β6 Kassaflöde på totala tillgångar + β7 Storlek + β8 ln_Cash + ɛ I,t 

 

Ett problem som kan uppstå vid regressionsanalyser är multikollinearitet som betyder att de 

oberoende variablerna är högt korrelerade vilket innebär det är svårt att hålla isär effekterna 

av dessa variabler på den beroende variabeln (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta är ett 

problem eftersom multikollinearitet kan påverka regressionens resultat som blir svårt att tyda 

och därför lätt att misstolka. Djurfeldt och Barmark (2009) förklarar att ett VIF-värdet på 1 

betyder att det inte förekommer multikollinearitet och att värdena inte bör överstiga värdet 

2,5. För att säkerställa trovärdigheten i vår modell har vi i testat multikollinearitet genom att 

utföra en kollinearitetsdiagnos som är tillgänglig i SPSS och därmed kontrollerat att inga av 

våra värden överstiger 2,5.  
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Ett ytterligare problem vid regressionsanalyser är enligt Lin, Wang och Zhao (2015) 

heteroskedasticitet som kan riskera att invalidera hypotesprövningen. Heteroskedasticitet 

innebär att variansen hos variablerna inte är konstant, alltså att när den oberoende variabelns 

värde ökar så minskar eller ökar även den oförklarade variationen i den beroende variabeln 

(Lee, Song & Yoo, 2015). Ett sätt att undvika denna skevhet är enligt Djurfeldt och Barmark 

(2009) att logaritmera de totala tillgångarna, företagens storlek, vilket vi i studien gjort.  

 

3.5 Kvalitetskriterier 

Det finns tre viktiga kriterier vid bedömning av en företagsekonomisk forskning (Bryman & 

Bell, 2013) dessa är replikerbarhet, reliabilitet samt validitet. Dessa kriterier kommer att 

diskuteras under denna rubrik.  

	

3.5.1	Replikerbarhet 

Replikerbarhet innebär att undersökningen ska kunna kopieras och göras om på samma sätt av 

andra forskare (Bryman & Bell, 2013). En förutsättning för att studien ska kunna upprepas är 

enligt Yin (2007) att tillvägagångssättet är noggrant dokumenterat. Bryman och Bell (2013) 

menar att i kvantitativa studier med tvärsnittsdesign är det extra viktigt att tänka på 

replikerbarheten. Dock menar Bryman och Bell (2013) att replikationer inte är speciellt 

vanliga inom företagsekonomisk forskning men betonar ändå att det är ett viktigt moment i 

den kvantitativa forskningen. Även om replikationer inte är speciellt vanliga inom vårt 

ämnesområde har vi ändå valt att under vårt metodkapitel tydligt redogöra för hur vi har gått 

tillväga i denna uppsats för att undersöka relationen mellan CSR och investeringseffektivitet. 

På så sätt kan framtida studier välja att replikera dessa metoder om studien skulle genomföras 

igen.  

 

3.5.2	Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i mätningen, att mätningen ska kunna genomföras 

igen och visa samma resultat (Bryman & Bell, 2013) förutsatt att omständigheterna är lika. 

Syftet med reliabiliteten är enligt Yin (2007) att minimera fel och skevheter i undersökningen. 

Om samma resultat går att återfås vid upprepade försök på samma undersökning så ökar 

reliabiliteten, om resultatet däremot påverkas av tillfälligheter eller slumpmässiga faktorer vid 

andra försök så påverkar detta studien reliabilitet negativt (Bryman & Bell, 2013). 
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Genom att kontrollera våra uträkningar ett flertal gånger samt använda oss av ett tillförlitligt 

statistikprogram, IBM SPSS (Bryman & Bell, 2013), anser vi stärker reliabiliteten i vår studie. 

Bryman och Bell (2013) nämner tre begrepp som tar ställning till om ett mått är reliabelt, 

dock går författarna enbart in på två av dessa, intern reliabilitet samt stabilitet. 

För att testa stabiliteten i en undersökning genomförs undersökningen flera gånger med 

samma förutsättningar för att se om det finns ett samband eller korrelation mellan resultaten 

(Bryman & Bell, 2013). Dock menar Bryman och Bell (2013) att detta inte är ett problemfritt 

sätt att testa stabiliteten eftersom respondenternas svar i den första undersökningen kan 

påverka svaret i den andra undersökningen. Detta leder då till att undersökningarna indikerar 

på ett högre samband (Bryman & Bell, 2013). Författarna påpekar även att det inte finns en 

optimal lösning på problemet och att forskare därför sällan tar med stabilitet i sina studier. 

Intern reliabilitet används när multipla indikatorer mäts, så kallade flerindikatorsmått 

(Bryman & Bell, 2013). För att testa den interna reliabiliteten kan forskare använda metoden 

”Split-half” alternativt ”Chronbach-alfa” (ibid). Eftersom vi i vår studie inte kommer använda 

oss av multipla indikatorer väljer vi därför att bortse från att gå in djupare på denna del av 

reliabiliteten. 

 

3.5.3	Validitet 

Validitet innebär enligt Bryman och Bell (2013) huruvida studien är giltig samt om studiens 

slutsats hänger ihop eller inte. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) definierar begreppet 

som ”ett mätinstruments förmåga att mäta det man avser att det ska mäta”. Validiteten kan ses 

som det viktigaste kriteriet i en undersökning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014; Bryman 

& Bell, 2013) eftersom det ser till att mätinstrumentet mäter det som det avses mäta. Enligt 

Bryman och Bell (2013) finns det flera sätt att bestämma validiteten. 

 

Eftersom vår studie utgår från en hypotes-deduktiv ansats där begreppen operationaliseras 

anser vi att begreppsvaliditeten är den som är viktigast att ha i åtanke. Bryman och Bell 

(2013) menar att forskaren utifrån begrepp ställer relevanta hypoteser. För att säkerhetsställa 

att begreppen vi använt oss av är mätbara har vi tagit hjälp av Thomson Reuters Datastream. 

Genom operationalisering kan vi mäta våra begrepp och det som begreppen avser mäta vilket 

ökar validiteten (Bryman & Bell, 2013).  
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3.6 Kritik 

 

3.6.1	Källkritik 

Källor ska enligt Eriksson och Hultman (2014) vara giltiga, ha relevans och vara tillförlitliga. 

För att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna granska studiens äkthet och giltighet är det enligt 

Eriksson och Hultman (2014) viktigt med en tydlig källhänvisning genom hela studien. 

Hultén, Hultman och Eriksson (2007) menar även att det ställs krav på att studien innehar ett 

begripligt system för källhänvisning. I vår studie använder vi oss av APA vid referering av 

källor samt har i studiens källförteckning redovisat källorna i bokstavsordning för att 

underlätta granskning av dessa.  

 

Eriksson och Hultman (2014) påpekar även att det är av stor vikt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de informationskällor som vi tar del av. För att öka källornas pålitlighet 

och äkthet har vi använt oss av vetenskapliga artiklar som genomgått en granskning som 

kallas “peer review”. Artiklar som genomgått en “peer review” har enligt Bryman och Bell 

(2013) granskats av experter och forskare på området och blir inte publicerade förrän de 

uppfyller alla krav på kvalitet, en process som kan ta upp till två år. För att ytterligare 

kvalitetssäkra de vetenskapliga artiklar vi grundat vår studie på har vi använt rankingsystemet 

i Association of Business Schools (ABS, 2015) guide som bedömer kvaliteten på artiklarna. 

Vi är medvetna om att informationen vi hämtat om Thomson Reuters är från deras egna 

hemsida där de marknadsför sig själva varför vi varit kritiska när vi tagit del av information 

om företaget. Vi anser dock att informationen och datan är pålitliga eftersom den använts vid 

ett flertal studier och forskning vid tidigare tillfällen (Crane & Glozer, 2016; Gallego-Álvarez 

& Quina-Custodio, 2017; Jitmaneeroj, 2017).  

 

3.6.2	Metodkritik 

Den kvantitativa forskningen kritiseras enligt Bryman och Bell (2013) bland annat för att 

metodens mätprocess påstås uppvisa en konstgjord känsla av precision och riktighet. Vidare 

menar Bryman och Bell (2013) att en prövning av studiens validitet inte löser problemet 

eftersom själva prövningen i sig är en mätprocess. Studien undersöker begrepp och variabler, 

som exempelvis CSR som kan vara svårt att kvantifiera, men eftersom vi är tydliga med 
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definitioner och är konsekventa i hur vi i studien kommer att mäta begreppen anser vi att 

åtgärder är tagna för att höja vår studies kvalitet och trovärdighet.  

 

Hultén, Hultman och Eriksson (2007) menar att alla datainsamlingsmetoder har för och 

nackdelar samt att det inte finns något svar på vilken datainsamlingsmetod som är bäst utan 

att valet bygger på krav, tidsram och tillgängliga resurser. I vår studie har vi genom Thomson 

Reuters Datastream fått tillgång till den sekundärdata vi använt i vår studie vilket har varit en 

stor fördel för oss med tanke på den begränsade tid som funnits till vårt förfogande. Precis 

som Bryman och Bell (2013) förklarar har vi genom vår sekundäranalys sparat både tid och 

pengar genom att använda oss av sekundärdata. De påpekar även att det finns vissa nackdelar 

med sekundäranalyser som exempelvis att det är svårt kontrollera kvaliteten på den 

tillgängliga datan, att forskaren är inte bekant med materialet och att datamängdens 

komplexitet gör att databaserna är mycket omfattande och svåra att förstå. Eftersom vårt syfte 

med studien är att undersöka relationen mellan CSR och investeringseffektivitet anser vi att 

möjligheten att använda Thomson Reuters databas är vårt bästa alternativ för att få ut ett så 

generaliserbart resultat som möjligt. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultaten baseras på en longitudinell studie av 

276 företag över en tidsperiod på tio år. Kapitlet inleds med att presentera den deskriptiva 

statistiken, därefter beskrivs Pearsons korrelationstest och avslutningsvis redogörs för 

studiens regressionsanalyser.   

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Under följande rubriker presenteras den deskriptiva statistiken över samtliga variabler som 

är med i studien. Vi börjar med en översikt över hur statistiken ser ut när vi har inkluderat 

samtliga företag och går därefter vidare med de 15 företag med högsta respektive lägsta 

ESG-poängen.  

 

Tabell 3a. Deskriptiv statistik för samtliga företag 

  N Min Max Medelvärde Std.avvik 

ESG Total  2760 8,24 95,85 60,568 16,534 

ENV 2760 8,54 95,33 73,625 26,632 

SOC 2760 3,45 98,05 74,321 25,811 

GOV 2760 1,07 98,94 67,996 27,587 

INV 2760 -265,209 204,647 11,022 13,1 

Tobin's Q 2760 0,382 11,953 1,503 0,904 

Tangibility 2760 -2,81 1,08 0,348 0,248 

Hävstång 2760 0 2,537 0,293 0,201 

ROA 2760 -2,244 2,54 0,038 0,097 

KF/TT 2760 0 0,754 0,064 0,064 

Storlek 2760 11,96 19,81 15,886 1,444 

ln_Cash 2760 1,1 17,7 13,264 1,802 
		 		 		 		 		 		

Tabellen visar minimi- och maximivärde, medelvärde och standardavvikelse för samtliga variabler. ’N’ anger antal observationer. ’Min’ och 
’Max’ visar variablernas genomsnittliga minimi- och maximivärden. ’Std.avvik’ anger variablernas genomsnittliga standardavvikelse. ’ESG 
Total’ anger företags genomsnittliga CSR-betyg. ’ENV’ anger företags genomsnittliga betyg för miljödimensionen av CSR. ’SOC’ anger 
företags genomsnittliga betyg för den sociala dimensionen av CSR. ’GOV’ anger företags genomsnittliga betyg för bolagsdimensionen av 
CSR. ’INV’ visar företags genomsnittliga investeringseffektivitet. ’Tobin’s Q’ anger företags genomsnittliga mått på relationen mellan 
marknadsvärde och bokfört värde vilket indikerar företags benägenhet till investeringar. ’Tangibility’ visar företags genomsnittliga värde för 
materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar. ’Hävstång’ anger företags genomsnittliga samband mellan avkastning på eget kapital, 
avkastning på totalt kapital, skuldränta och skuldsättningsgrad. ‘ROA’ visar företags genomsnittliga avkastning på totala tillgångar. ’KF/TT’ 
anger företags genomsnittliga värde för kassaflöde dividerat med totala tillgångar. ‘Storlek’ anger företags genomsnittliga mått av totala 
tillgångar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. ’ln_Cash’ visar företags genomsnittliga kassaflöde och 
korttidsinvesteringar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats.  
 

Tabell 3a visar deskriptiv statistik för samtliga variabler som ingår i våra beräkningar, bland 

annat den beroende variabeln Investeringar som representerar måttet för 
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investeringseffektivitet. Tabellen visar även deskriptiv statistik för kontrollvariablerna 

Tobin’s Q, Tangibility, Hävstång, ROA, kassaflöde genom totala tillgångar, storlek samt 

kassaflöde och korttidsinvesteringar. Vi har medvetet valt att inte presentera vår 

dummyvariabel bransch eftersom den endast innehåller nominella värden för att påvisa vilken 

bransch företaget är verksamt i. För att visa vilken utsträckning vår data rymmer väljer vi att 

ta med minimi- och maximivärdet. Medelvärdet samt standardavvikelsen visar det 

genomsnittliga värdet för samtliga företag. Vi kan se att samtliga mått har positiva värden för 

medelvärden och standardavvikelser. Talet för samtliga ESG-poäng är angivna i heltal och för 

att kunna göra talen mätbara mot betygsskalan från Thomson Reuters behöver vi omvandla 

dessa till decimaltal. Detta kan ses som en omvandling av procenttal, där alla ESG-poängen 

delas med 100. Efter en omvandling ser tabellen ut på följande sätt:  

 

Tabell 3b. Medelvärdet på ESG-betyg 
ESG Medelvärde betyg 

ESG Total  0,605 

ENV 0,736 

SOC 0,743 

GOV 0,679 

 

I tabell 3b kan vi se att medelvärdet på det genomsnittliga ESG-poängen för ESG Total gör att 

företagens genomsnittliga ESG-betyg ligger på ett B på en skala som sträcker sig från D- till 

A+, vilket indikerar att det genomsnittliga företaget i studiens urval har en god social 

prestation. De genomsnittliga ESG-betyget för de enskilda dimensionerna av ESG ligger 

däremot lite högre, på betyget B+. 

 

Enligt tabell 3a kan vi konstatera att ROA har lägst medelvärde och samtidigt lägst 

standardavvikelse. ROA mäter den genomsnittliga avkastningen på företagets totala 

tillgångar, den genomsnittliga avkastningen för samtliga företag visar 0,038. Detta innebär att 

företaget har en avkastning på totala tillgångar på 3,8 % med en standardavvikelse på 9,7 %. 

Standardavvikelsen visar att det kan skilja 9,7 % på företagens genomsnittliga avkastning. 

Medelvärdet på Tobin’s Q visar att företagens genomsnittliga investeringar inte är lönsamma 

när värdet överstiger 1, dock finns det en standardavvikelse på 0,9 vilket innebär att 

lönsamheten kan variera både positivt och negativt. Tangibility visar att nästan 35 % av 

företagets tillgångar kan användas för att täcka skulderna med en standardavvikelse på 25 %. 

Hävstångseffekten har ett genomsnittligt medelvärde på 29,3 % och standardavvikelsen på det 
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är 20 %. Kassaflödet på totala tillgångar visar att företagen genomsnittligt har ett kassaflöde 

på 6,4 % av deras tillgångar. Standardavvikelsen på 6,4 % innebär att kassaflödet kan variera 

både positivt och negativt. För att erhålla företagets storlek har företagets totala tillgångar 

logaritmerats för att få ut en mer lätthanterlig data. På så sätt får vi en riktlinje på företagens 

storlek där den genomsnittliga storleken kan variera med 1,4 enheter.  

 

Tabell 4a. Deskriptiv statistik för de företag med högst ESG-betyg 

  N Min Max Medelvärde Std.avvik 

ESG Total  150 50,95 95,85 83,2 8,54 

ENV 150 60,32 95,33 91,26 6,18 

SOC 150 44,82 98,05 89,86 7,58 

GOV 150 22,25 98,94 83,26 16,62 

INV 150 -4,83 42,3 11,32 5,24 

Tobin's Q 150 0,717 5,966 1,817 1,073 

Tangibility 150 0,035 0,796 0,423 0,182 

Hävstång 150 0 0,49 0,223 0,116 

ROA 150 -0,223 0,188 0,059 0,061 

KF/TT 150 0 0,29 0,064 0,063 

Storlek 150 14,66 18,76 16,99 1,02 

ln_Cash 150 7,08 16,6 14,14 1,69 

            
Tabellen visar minimi- och maximivärde, medelvärde och standardavvikelse för samtliga variabler. ’N’ anger antal observationer. ’Min’ och 
’Max’ visar variablernas genomsnittliga minimi- och maximivärden. ’Std.avvik’ anger variablernas genomsnittliga standardavvikelse. ’ESG 
Total’ anger företags genomsnittliga CSR-betyg. ’ENV’ anger företags genomsnittliga betyg för miljödimensionen av CSR. ’SOC’ anger 
företags genomsnittliga betyg för den sociala dimensionen av CSR. ’GOV’ anger företags genomsnittliga betyg för bolagsdimensionen av 
CSR. ’INV’ visar företags genomsnittliga investeringseffektivitet. ’Tobin’s Q’ anger företags genomsnittliga mått på relationen mellan 
marknadsvärde och bokfört värde vilket indikerar företags benägenhet till investeringar. ’Tangibility’ visar företags genomsnittliga värde för 
materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar. ’Hävstång’ anger företags genomsnittliga samband mellan avkastning på eget kapital, 
avkastning på totalt kapital, skuldränta och skuldsättningsgrad. ‘ROA’ visar företags genomsnittliga avkastning på totala tillgångar. ’KF/TT’ 
anger företags genomsnittliga värde för kassaflöde dividerat med totala tillgångar. ‘Storlek’ anger företags genomsnittliga mått av totala 
tillgångar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. ’ln_Cash’ visar företags genomsnittliga kassaflöde och 
korttidsinvesteringar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. 
 

Även här har vi omvandlat talen till decimaltal för att kunna jämföra dessa med betygsskalan 

från Thomson Reuters. Efter omvandling ser talet ut enligt följande: 

 

Tabell 4b. Medelvärde för de 15 företag med högst ESG-betyg 
ESG Medelvärde betyg 

ESG Total  0,832 

ENV 0,913 

SOC 0,899 

GOV 0,833 
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I tabell 4a redogörs den deskriptiva statistiken för de 15 företag med högst ESG-betyg. Vi kan 

se att medelvärdet ligger på en någorlunda jämn nivå för samtliga ESG-dimensioner och ESG 

Total samt att standardavvikelsen är högst på GOV. Efter en omvandling av ESG-poängen ser 

vi i tabell 4b att ESG-betyget för dessa 15 företag ligger mellan A- och A. Enligt tabell 4a ser 

vi att kassaflödet på totala tillgångar har ett medelvärde på 6,4 % med en standardavvikelse på 

6,3 %. Även här innehar ROA det lägsta genomsnittliga medelvärdet samt den lägsta 

standardavvikelsen. ROA visar att medelvärdet på företagens genomsnittliga avkastning på 

totala tillgångar är 5,9 % med en standardavvikelse på 6,2 % mellan företagen vilket innebär 

att avkastningen kan variera både positivt och negativt. Hävstångseffekten visar ett 

medelvärde på 22,3 % med en standardavvikelse på 11,6 %. Medelvärdet på tangibility är 

42,3 % vilket innebär att företaget kan använda 42 % av sina tillgångar för att täcka upp sina 

skulder och standardavvikelsen i detta fall ligger på 18,2 %. Tobin’s Q har ett genomsnittligt 

medelvärde på 1,8 vilket betyder att företagens genomsnittliga investeringar inte är 

lönsamma, men eftersom standardavvikelsen har ett värde nära 1 innebär det att resultatet kan 

variera både positivt och negativt för varje individuellt företag.  

 

Tabell 5a. Deskriptiv statistik för de 15 företag med lägst ESG-betyg 

  N Min Max Medelvärde Std.avvik 

ESG Total  150 8,24 60,83 28,42 10,48 

ENV 150 8,54 92,77 20,09 20,71 

SOC 150 3,45 80,82 23,11 22,15 

GOV 150 1,07 91,94 27,34 22,98 

INV 150 -4,83 42,3 11,32 5,24 

Tobin's Q 150 0,382 5,839 1,069 0,651 

Tangibility 150 -0,811 1,08 0,497 0,36 

Hävstång 150 0 0,982 0,267 0,205 

ROA 150 -0,486 0,534 0,025 0,088 

KF/TT 150 0 0,31 0,044 0,056 

Storlek 150 12,03 19,17 14,83 1,59 

ln_Cash 150 1,1 17,29 11,54 2,98 

		 		 		 		 		 		

Tabellen visar minimi- och maximivärde, medelvärde och standardavvikelse för samtliga variabler. ’N’ anger antal observationer. ’Min’ och 
’Max’ visar variablernas genomsnittliga minimi- och maximivärden. ’Std.avvik’ anger variablernas genomsnittliga standardavvikelse. ’ESG 
Total’ anger företags genomsnittliga CSR-betyg. ’ENV’ anger företags genomsnittliga betyg för miljödimensionen av CSR. ’SOC’ anger 
företags genomsnittliga betyg för den sociala dimensionen av CSR. ’GOV’ anger företags genomsnittliga betyg för bolagsdimensionen av 
CSR. ’INV’ visar företags genomsnittliga investeringseffektivitet. ’Tobin’s Q’ anger företags genomsnittliga mått på relationen mellan 
marknadsvärde och bokfört värde vilket indikerar företags benägenhet till investeringar. ’Tangibility’ visar företags genomsnittliga värde för 
materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar. ’Hävstång’ anger företags genomsnittliga samband mellan avkastning på eget kapital, 
avkastning på totalt kapital, skuldränta och skuldsättningsgrad. ‘ROA’ visar företags genomsnittliga avkastning på totala tillgångar. ’KF/TT’ 
anger företags genomsnittliga värde för kassaflöde dividerat med totala tillgångar. ‘Storlek’ anger företags genomsnittliga mått av totala 
tillgångar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. ’ln_Cash’ visar företags genomsnittliga kassaflöde och 
korttidsinvesteringar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. 
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Även här har vi omvandlat talen till decimaltal för att kunna jämföra dessa med betygsskalan 

från Thomson Reuters. Efter omvandling ser talet ut enligt följande: 

 

Tabell 5b. Medelvärde för de 15 företag med lägst ESG-betyg 
ESG Medelvärde betyg 

ESG Total  0,284 

ENV 0,201 

SOC 0,231 

GOV 0,273 

 

Tabell 5a visar deskriptiv statistik över 15 företag med de lägsta ESG-poängen. Vi kan enligt 

tabell 5b se att företagens genomsnittliga medelvärde för ESG Total samt de olika 

dimensionerna av ESG har ett värde under 0,3 vilket innebär att samtliga företag i denna 

tabell har ett C- i medelbetyg. Standardavvikelsen på ESG-total ligger i det här fallet lägre än 

standardavvikelsen för de enskilda ESG-dimensionerna.  

 

Företagens storlek har värden mellan 12 och 19 och har ett medelvärde på 14,8 och en 

standardavvikelse på 1,5. Kassaflödet på totala tillgångar har medelvärdet 4,4 % med en 

standardavvikelse på 5,6 % vilket gör att resultatet kan variera både positivt och negativt. 

Hävstångseffekten på dessa företag har ett medelvärde på 26,7 % med en standardavvikelse 

på 20,5 %. Det genomsnittliga medelvärdet för tangibility visar att företaget kan använda 49,7 

% av sina tillgångar för att täcka upp sina skulder samt att standardavvikelsen mellan företag 

är 36 %. I det här fallet ligger genomsnittliga medelvärdet på Tobin’s Q nära 1 vilket innebär 

att företagets investeringar är nästintill lönsamma. Dock finns det en standardavvikelse mellan 

företagen på 0,65 vilket gör att resultatet kan variera åt båda håll.  

 

4.2 Pearsons Korrelationstest  

I följande kapitel presenteras Pearsons korrelationstest mellan samtliga variabler i studien. 

Vi börjar med att presentera korrelationstestet för våra beroende och oberoende variabler 

bland samtliga företag för att sedan gå vidare till att presentera hur branschernas korrelation 

ser ut. Därefter följer två korrelationstest för de 15 företag med högst respektive lägst ESG-

poäng. 
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4.2.1	Pearssons	korrelationstest	för	samtliga	variabler	

Tabell 6. Pearsons korrelationstest, samtliga variabler 

Variabel   INV 

ESG 

Total ENV SOC GOV 

Tobin's 

Q Tangibility Hävstång ROA KF/TT Storlek ln_Cash 

INV Korrelation 1 (1)                       

  Sig. -                       

ESG Total  Korrelation -0,001 1 (1)                     

  Sig. (0,481) -                     

ENV Korrelation -0,004 0,718 1 (1)                   

  Sig. (0,422) (0) -                   

SOC Korrelation -0,006 0,772 0,794 1 (1)                 

  Sig. (0,374) (0) (0) -                 

GOV Korrelation 0,019 0,559 0,545 0,626 1 (1)               

  Sig. (0,164) (0) (0) (0) -               

Tobin's Q Korrelation 0,002 -0,026 -0,047 -0,015 0,083 1 (1)             

  Sig. (0,449) (0,083) (0,006) (0,208) (0) -             

Tangibility Korrelation -0,03 -0,07 -0,086 -0,113 -0,017 0,018 1 (1)           

  Sig. (0,058) (0) (0) (0) (0,180) (0,168) -           

Hävstång Korrelation 0,003 0,012 -0,034 -0,03 -0,105 -0,073 -0,737 1 (1)         

  Sig. (0,436) (0,26) (0,038) (0,058) (0) (0) (0) -         

ROA Korrelation 0,036 -0,009 -0,037 -0,019 0,136 0,389 0,129 -0,169 1 (1)       

  Sig. (0,030) (0,322) (0,027) (0,158) (0) (0) (0) (0) -       

KF/TT Korrelation 0,009 0,044 0,023 0,046 0,005 0,2 0,087 -0,149 0,084 1 (1)     

  Sig. (0,317) (0,011) (0,118) (0,008) (0,392) (0) (0) (0) (0) -     

Storlek Korrelation 0,087 0,493 0,455 0,45 0,357 -0,308 -0,157 0,053 -0,09 -0,108 1 (1)   

  Sig. (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) -   

ln_Cash Korrelation 0,076 0,441 0,398 0,424 0,328 -0,132 -0,106 -0,068 -0,023 0,248 0,778 1 (1) 

  Sig. (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0,113) (0) (0) - 

                            

Tabellen visar samkorrelationen mellan våra beroende och oberoende variabler samt kontrollvariablerna. ’Korrelation’ visar korrelationen 
mellan den vertikalt utlästa variabeln gentemot den horisontella. ’Sig’. anger signifikansen på respektive korrelation. ’ESG Total’ anger 
företags genomsnittliga CSR-betyg. ’ENV’ anger företags genomsnittliga betyg för miljödimensionen av CSR. ’SOC’ anger företags 
genomsnittliga betyg för den sociala dimensionen av CSR. ’GOV’ anger företags genomsnittliga betyg för bolagsdimensionen av CSR. 
’INV’ visar företags genomsnittliga investeringseffektivitet. ’Tobin’s Q’ anger företags genomsnittliga mått på relationen mellan 
marknadsvärde och bokfört värde vilket indikerar företags benägenhet till investeringar. ’Tangibility’ visar företags genomsnittliga värde för 
materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar. ’Hävstång’ anger företags genomsnittliga samband mellan avkastning på eget kapital, 
avkastning på totalt kapital, skuldränta och skuldsättningsgrad. ‘ROA’ visar företags genomsnittliga avkastning på totala tillgångar. ’KF/TT’ 
anger företags genomsnittliga värde för kassaflöde dividerat med totala tillgångar. ‘Storlek’ anger företags genomsnittliga mått av totala 
tillgångar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. ’ln_Cash’ visar företags genomsnittliga kassaflöde och 
korttidsinvesteringar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. 
 

Enligt tabell 6 finns en väldigt svag negativ korrelation mellan INV och ESG Total samt 

dimensionerna ENV och SOC, dock är dessa korrelationer inte signifikanta. INV har enbart 

en positiv korrelation med ESG-dimensionen GOV som är signifikant på 5 % signifikansnivå. 

Av våra kontrollvariabler så har INV enbart en signifikant korrelation med ROA, storlek och 

ln_Cash. Dessa korrelationer visar sig vara svagt positiva. Tobin’s Q, hävstångseffekten samt 
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kassaflöde genom totala tillgångar har samtliga en väldigt svag korrelation med INV. 

Korrelationerna är dock icke signifikanta på 5 % signifikansnivå. Av samtliga 

kontrollvariabler är det enbart Tangibility som påvisar en negativ korrelation med INV, men 

även den är icke signifikant.  

 

ESG Total påvisar en relativt hög korrelation med alla ESG-dimensioner där samtliga 

korrelationer är signifikanta.Vi kan med hjälp av tabell 6 även konstatera att samtliga ESG-

dimensioner har positiva korrelationer med varandra som är signifikanta. ESG Total visar en 

icke signifikant negativ korrelation med Tobin’s Q och ROA samt en icke signifikant positiv 

korrelation med hävstångseffekten och KF/TT som samtliga är väldigt svaga. Tangibility är 

den variabel som visar en svagt negativ korrelation med ESG Total som är signifikant på 5 % 

signifikansnivå. Bortsett från ESG-dimensionerna är storleken och ln_Cash de variabler som 

visar högst korrelation med ESG Total som även är signifikant på 5 % signifikansnivå.  

 

Tobin’s Q, Tangibility, Hävstångseffekten och ROA har samtliga en svag negativ korrelation 

till ENV som är signifikant på 5 % signifikansnivå. Det finns även en positiv korrelation med 

Storlek och ln_Cash som är signifikant. KF/TT har en positiv korrelation med ENV men är 

också den enda variabeln som har en korrelation som inte är signifikant. Tobin’s Q, 

Hävstångseffekten, ROA har även en negativ korrelation med dimensionen SOC, dock är 

denna korrelation icke signifikant. Tangibility är den enda negativa korrelationen till SOC 

som är signifikant på 5 % signifikansnivå. KF/TT har en svag korrelation samtidigt som 

Storlek och ln_Cash har en starkare korrelation till SOC som samtliga är signifikanta. Tobin’s 

Q har en positiv korrelation med dimensionen GOV till skillnad från de andra dimensionerna. 

Denna positiva korrelation är även signifikant på 5 % signifikansnivå. Tangibility visar en 

svag korrelation till GOV som dock inte är signifikant, medan hävstångseffekten påvisar en 

starkare negativ korrelation som även är signifikant. KF/TT påvisar en svag positiv 

korrelation med GOV som inte är signifikant. ROA, Storlek samt ln_Cash visar samtliga 

positiva korrelationer som är signifikanta på 5 % signifikansnivå. 
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Tabell 7. Pearsons korrelationstest, bransch 

Bransch INV ESG Total ENV SOC GOV Tobin's Q Tangibility Hävstång ROA KF/TT Storlek ln_Cash 

Olja -0,04 0,118 0,054 0,095 0,058 -0,07 0,004 0,01 -0,027 0,036 0,059 0,056 

  (0,018) (0) (0,002) (0) (0,001) (0) (0,409) (0,304) (0,078) (0,030) (0,001) (0,002) 

                          

Råvaror -0,015 0,023 0,096 0,066 0,042 -0,076 0,06 -0,075 -0,033 -0,007 0,044 0,002 

  (0,217) (0,112) (0) (0) (0,014) (0) (0,001) (0) (0,042) (0,363) (0,011) (0,465) 

                          

Industri -0,018 -0,067 0,113 0,055 0,024 -0,047 -0,094 -0,037 -0,02 0,028 -0,05 0,021 

  (0,166) (0) (0) (0,002) (0,105) (0,006) (0) (0,025) (0,151) (0,069) (0,004) (0,135) 

                          

Dagligvaror 0,06 0,042 0,085 0,044 0,014 0,074 0,108 -0,107 0,067 0,083 0,118 0,145 

  (0,001) (0,014) (0) (0,011) (0,234) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

                          

Hälsovård 0,004 -0,058 -0,083 -0,1 -0,057 0,139 0,115 -0,054 0,046 -0,009 -0,112 -0,074 

  (0,423) (0,001) (0) (0) (0,001) (0) (0) (0,002) (0,008) (0,328) (0) (0) 

                          

Konsumenttjänster -0,018 0,06 -0,124 -0,008 -0,008 0,123 -0,146 0,078 0,056 -0,033 -0,143 -0,08 

  (0,168) (0,001) (0) (0,331) (0,331) (0) (0) (0) (0,002) (0,042) (0) (0) 

                          

Telekommunikation -0,02 0,089 0,085 0,102 0,086 -0,008 -0,049 0,117 -0,031 -0,04 0,089 0,042 

  (0,151) (0) (0) (0) (0) (0,340) (0,005) (0) (0,050) (0,019) (0) (0,014) 

                          

Kraftförsörjning 0,03 0,071 0,115 0,164 0,102 -0,118 -0,1 0,123 -0,033 -0,154 0,247 0,107 

  (0,059) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0,043) (0) (0) (0) 

                          

Finans 0,014 -0,23 -0,305 -0,405 -0,262 -0,149 0,128 0,069 -0,067 -0,08 -0,047 -0,192 

  (0,239) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0,006) (0) 

                          

Teknologi -0,011 -0,006 -0,059 -0,024 0,014 0,111 0,054 -0,076 0,01 0,132 -0,155 -0,06 

  (0,285) (0,382) (0,001) (0,106) (0,238) (0) (0,002) (0) (0,299) (0) (0) (0,001) 

                          

Tabellen visar samkorrelationen mellan samtliga branscher och våra beroende och oberoende variabler samt kontrollvariablerna. 
’Korrelation’ visar korrelationen mellan den vertikalt utlästa variabeln gentemot den horisontella. ’Sig’. anger signifikansen på respektive 
korrelation. ’ESG Total’ anger företags genomsnittliga CSR-betyg. ’ENV’ anger företags genomsnittliga betyg för miljödimensionen av 
CSR. ’SOC’ anger företags genomsnittliga betyg för den sociala dimensionen av CSR. ’GOV’ anger företags genomsnittliga betyg för 
bolagsdimensionen av CSR. ’INV’ visar företags genomsnittliga investeringseffektivitet. ’Tobin’s Q’ anger företags genomsnittliga mått på 
relationen mellan marknadsvärde och bokfört värde vilket indikerar företags benägenhet till investeringar. ’Tangibility’ visar företags 
genomsnittliga värde för materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar. ’Hävstång’ anger företags genomsnittliga samband mellan 
avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital, skuldränta och skuldsättningsgrad. ‘ROA’ visar företags genomsnittliga avkastning 
på totala tillgångar. ’KF/TT’ anger företags genomsnittliga värde för kassaflöde dividerat med totala tillgångar. ‘Storlek’ anger företags 
genomsnittliga mått av totala tillgångar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. ’ln_Cash’ visar företags 
genomsnittliga kassaflöde och korttidsinvesteringar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. ’Olja’ anger 
branschtillhörighet. ’Råvaror’ anger branschtillhörighet. ’Industri’ anger branschtillhörighet. ’Dagligvaror’ anger branschtillhörighet. 
’Hälsovård’ anger branschtillhörighet. ’Konsumenttjänster’ anger branschtillhörighet. ’Telekommunikation’ anger branschtillhörighet. 
’Kraftförsörjning’ anger branschtillhörighet. ’Finans’ anger branschtillhörighet. ’Teknologi’ anger branschtillhörighet.  
 

Tabell 7 visar Pearson korrelationstest för samtliga variabler i vår studie, vi väljer enbart att 

presentera korrelationen mellan våra beroende och oberoende variabler eftersom dessa 

variabler är vad som är intressant för vår studie. Vi kan med hjälp av tabell 7 se att det finns 

en svag negativ korrelation mellan vår beroende variabel INV och branschen olja som är 
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signifikant. Även branscherna råvaror, industri, konsumenttjänster, telekommunikation och 

teknologi har en svag negativ korrelation med INV, dock är dessa inte signifikanta. 

Branscherna dagligvaror, hälsovård, kraftförsörjning och finans har samtliga en positiv 

korrelation till INV men det är enbart dagligvaror som visar ett signifikant resultat. 

 

Branscherna olja, telekommunikation och kraftförsörjning har en positiv korrelation som är 

signifikant med ESG Total och samtliga ESG-dimensioner. Även branschen råvaror visar 

positiva korrelationer med ESG Total och samtliga ESG-dimensioner, korrelationen med ESG 

Total är dock inte signifikant. Dagligvaror påvisar precis som råvaror positiva korrelationer 

till ESG Total och samtliga dimensioner. I det här fallet är det korrelationen med dimensionen 

GOV som inte är signifikant. Hälsovård och finans visar däremot en negativ korrelation som 

är signifikant med ESG Total och samtliga ESG-dimensioner. 

Industribranschen påvisar en negativ korrelation till ESG Total som är signifikant men en 

positiv korrelation med samtliga ESG-dimensioner. Den positiva korrelationen mellan 

industri och GOV är dock inte signifikant. Konsumenttjänster visar det motsatta, nämligen en 

signifikant positiv korrelation till ESG Total men negativ korrelation till ESG-dimensionerna. 

Det är enbart den negativa korrelationen mellan konsumenttjänster och ENV som är 

signifikant. Teknologibranschen visar ett väldigt varierat resultat där det finns en väldigt svag 

negativ korrelation till ESG Total och dimensionen SOC som inte är signifikant samt en 

väldigt svag korrelation till ENV som är signifikant. Korrelationen till dimensionen GOV är 

däremot väldigt svag positiv, dock inte signifikant.  

 

Vi kan med hjälp av tabell 7 konstatera att ENV är den enda av våra oberoende variabler som 

har ett signifikant resultat på samtliga branscher.  
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4.2.2 Pearsons korrelationstest på de 15 företag med högst resp. lägst ESG-betyg 

Tabell 8. Pearsons korrelationstest på de 15 företag med högst ESG-betyg 

Variabel   INV 

ESG 

Total ENV SOC GOV 

Tobin's 

Q Tangibility Hävstång ROA KF/TT Storlek ln_Cash 

INV Korrelation 1 (1)                       

  Sig. -                       

ESG Total  Korrelation -0,061 1 (1)                     

  Sig. (0,230) -                     

ENV Korrelation -0,218 0,28 1 (1)                   

  Sig. (0,004) (0) -                   

SOC Korrelation -0,005 0,524 0,149 1 (1)                 

  Sig. (0,478) (0) (0,034) -                 

GOV Korrelation 0,144 0,283 0,088 0,391 1 (1)               

  Sig. (0,039) (0) (0,142) (0) -               

Tobin's Q Korrelation -0,08 0,083 -0,153 0,241 0,251 1 (1)             

  Sig. (0,165) (0,157) (0,030) (0,001) (0,001) -             

Tangibility Korrelation -0,101 0,041 0,345 0,018 0,241 0,408 1 (1)           

  Sig. (0,110) (0,310) (0) (0,414) (0,001) (0) -           

Hävstång Korrelation 0,048 -0,262 -0,239 -0,314 -0,384 -0,51 -0,557 1 (1)         

  Sig. (0,281) (0,001) (0,002) (0) (0) (0) (0) -         

ROA Korrelation -0,036 0,02 -0,134 0,16 0,41 0,738 0,438 -0,445 1 (1)       

  Sig. (0,331) (0,403) (0,052) (0,026) (0) (0) (0) (0) -       

KF/TT Korrelation 0,036 0,254 0,096 0,251 0,259 0,445 0,308 -0,477 0,302 1 (1)     

  Sig. (0,332) (0,001) (0,121) (0,001) (0,001) (0) (0) (0) (0) -     

Storlek Korrelation 0,159 0,364 0,204 -0,007 0,1 -0,248 0,015 -0,032 -0,127 -0,033 1 (1)   

  Sig. (0,026) (0) (0,006) (0,468) (0,112) (0,001) (0,426) (0,347) (0,061) (0,344) -   

ln_Cash Korrelation 0,143 0,343 0,135 0,192 0,12 0,143 0,006 -0,453 0,084 0,457 0,647 1 (1) 

  Sig. (0,040) (0) (0,049) (0,009) (0,072) (0,041) (0,470) (0) (0,154) (0) (0) - 

                            

Tabellen visar samkorrelationen mellan våra beroende och oberoende variabler samt kontrollvariablerna för de 15 företag med högst ESG-
total poäng. ’Korrelation’ visar korrelationen mellan den vertikalt utlästa variabeln gentemot den horisontella. ’Sig’. anger signifikansen på 
respektive korrelation. ’ESG Total’ anger företags genomsnittliga CSR-betyg. ’ENV’ anger företags genomsnittliga betyg för 
miljödimensionen av CSR. ’SOC’ anger företags genomsnittliga betyg för den sociala dimensionen av CSR. ’GOV’ anger företags 
genomsnittliga betyg för bolagsdimensionen av CSR. ’INV’ visar företags genomsnittliga investeringseffektivitet. ’Tobin’s Q’ anger företags 
genomsnittliga mått på relationen mellan marknadsvärde och bokfört värde vilket indikerar företags benägenhet till investeringar. 
’Tangibility’ visar företags genomsnittliga värde för materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar. ’Hävstång’ anger företags 
genomsnittliga samband mellan avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital, skuldränta och skuldsättningsgrad. ‘ROA’ visar 
företags genomsnittliga avkastning på totala tillgångar. ’KF/TT’ anger företags genomsnittliga värde för kassaflöde dividerat med totala 
tillgångar. ‘Storlek’ anger företags genomsnittliga mått av totala tillgångar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. 
’ln_Cash’ visar företags genomsnittliga kassaflöde och korttidsinvesteringar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. 
 

Tabell 8 visar resultatet från ett korrelationstest för de 15 företag med högst ESG-poäng. Vi 

kan med hjälp av tabell 8 konstatera att det inte finns en signifikant svagt negativ korrelation 

mellan INV och ESG totalt. Däremot finns det en negativ korrelation mellan INV och ENV 

som är signifikant samt en positiv korrelation mellan INV och GOV som är signifikant på 5 % 

signifikansnivå. Dimensionen SOC har däremot ingen signifikant korrelation med INV. För 

dessa företag förekommer inte heller några signifikanta resultat med våra kontrollvariabler 
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oavsett om de är positiva eller negativa med undantag från Storlek och ln_Cash som visar på 

positiva korrelationer som är signifikanta på en 5 % signifikansnivå. ESG Total visar en 

positiv korrelation till samtliga dimensioner där korrelationen är signifikant. Tobin’s Q, 

Tangibility och ROA visar samtliga en positiv korrelation till ESG Total som inte är 

signifikant. Hävstångseffekten är den enda variabel som har en negativ korrelation till ESG 

Total som samtidigt är signifikant. Nämnvärt är dock att KF/TT, Storlek och ln_Cash visar 

positiva korrelationer som är signifikanta på 5 % signifikansnivå.  

 

Samtliga dimensioner av ESG har en positiv korrelation till varandra, dock är inte 

korrelationen mellan ENV och GOV signifikant. Tobin’s Q och hävstångseffekten visar en 

negativ korrelation till ENV som är signifikant. Tangibility, Storlek och ln_Cash visar 

samtliga en positiv korrelation till ENV som är signifikant. ROA har en negativ icke 

signifikant korrelation till ENV medan KF/TT har en icke signifikant positiv korrelation. 

GOV, Tobin’s Q, ROA, KF/TT samt ln_Cash har samtliga en positiv korrelation med 

dimensionen SOC. Tangibility har också en positiv korrelation med SOC, dock är den inte 

signifikant. Hävstångseffekten har en negativ korrelation som är signifikant samtidigt som 

Storlek har en negativ korrelation med SOC som inte är signifikant. Tobin’s Q, Tangibility, 

ROA, KF/TT har alla en positiv korrelation som är signifikant med dimensionen GOV. Den 

enda variabeln som har negativ korrelation med GOV är hävstångseffekten där korrelationen 

är signifikant på 5 % signifikansnivå. Storlek och ln_Cash är två variabler som inte har en 

signifikant korrelation till GOV.  

 

  



 

44 
 

Tabell 9. Pearsons korrelationstest på de 15 företag med lägst ESG-betyg 

Variabel   INV 

ESG 

Total ENV SOC GOV 

Tobin's 

Q Tangibility Hävstång ROA KF/TT Storlek ln_Cash 

INV Korrelation 1 (1)                       

  Sig. -                       

ESG Total  Korrelation 0,063 1 (1)                     

  Sig. (0,221) -                     

ENV Korrelation 0,045 0,243 1 (1)                   

  Sig. (0,291) (0,001) -                   

SOC Korrelation 0,189 0,523 0,508 1 (1)                 

  Sig. (0,011) (0) (0) -                 

GOV Korrelation 0,051 0,26 0,191 0,426 1 (1)               

  Sig. (0,269) (0,001) (0,010) (0) -               

Tobin's Q Korrelation 0,053 -0,251 -0,109 -0,036 -0,061 1 (1)             

  Sig. (0,262) (0,001) (0,094) (0,331) (0,231) -             

Tangibility Korrelation -0,22 -0,208 -0,166 -0,335 -0,17 -0,187 1 (1)           

  Sig. (0,003) (0,006) (0,021) (0) (0,019) (0,011) -           

Hävstång Korrelation 0,244 0,003 0,057 0,296 0,074 0,271 -0,769 1 (1)         

  Sig. (0,001) (0,488) (0,244) (0) (0,185) (0) (0) -         

ROA Korrelation 0,027 0,029 0,154 0 0,078 0,112 0,318 -0,295 1 (1)       

  Sig. (0,370) (0,363) (0,030) (0,5) (0,172) (0,087) (0) (0) -       

KF/TT Korrelation 0,03 -0,197 0,038 -0,152 -0,029 -0,023 -0,054 -0,045 -0,044 1 (1)     

  Sig. (0,359) (0,008) (0,321) (0,032) (0,363) (0,389) (0,256) (0,293) (0,296) -     

Storlek Korrelation -0,005 -0,052 0,413 0,043 0,324 -0,423 0,054 -0,142 0,055 0,317 1 (1)   

  Sig. (0,475) (0,265) (0) (0,301) (0) (0) (0,256) (0,042) (0,252) (0) -   

ln_Cash Korrelation 0,035 0 0,284 0,08 0,315 -0,161 -0,035 -0,069 0,201 0,479 0,664 1 (1) 

  Sig. (0,336) (0,498) (0) (0,166) (0) (0,025) (0,334) (0,203) (0,007) (0) (0) - 

                            

Tabellen visar samkorrelationen mellan våra beroende och oberoende variabler samt kontrollvariablerna för de 15 företag med lägst ESG-
total poäng. ’Korrelation’ visar korrelationen mellan den vertikalt utlästa variabeln gentemot den horisontella. ’Sig’. anger signifikansen på 
respektive korrelation. ’ESG Total’ anger företags genomsnittliga CSR-betyg. ’ENV’ anger företags genomsnittliga betyg för 
miljödimensionen av CSR. ’SOC’ anger företags genomsnittliga betyg för den sociala dimensionen av CSR. ’GOV’ anger företags 
genomsnittliga betyg för bolagsdimensionen av CSR. ’INV’ visar företags genomsnittliga investeringseffektivitet. ’Tobin’s Q’ anger företags 
genomsnittliga mått på relationen mellan marknadsvärde och bokfört värde vilket indikerar företags benägenhet till investeringar. 
’Tangibility’ visar företags genomsnittliga värde för materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar. ’Hävstång’ anger företags 
genomsnittliga samband mellan avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital, skuldränta och skuldsättningsgrad. ‘ROA’ visar 
företags genomsnittliga avkastning på totala tillgångar. ’KF/TT’ anger företags genomsnittliga värde för kassaflöde dividerat med totala 
tillgångar. ‘Storlek’ anger företags genomsnittliga mått av totala tillgångar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. 
’ln_Cash’ visar företags genomsnittliga kassaflöde och korttidsinvesteringar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. 
 

Tabell 9 visar resultatet från korrelationstestet för de 15 företag med lägst ESG-poäng. Vi kan 

med hjälp av tabellen se att INV har icke signifikanta positiva korrelationer till ESG Total 

samt dimensionerna ENV och GOV. Det finns en positiv korrelation med dimensionen SOC 

som även är signifikant på 5 % signifikansnivå. Tobin’s Q, ROA, KF/TT samt ln_Cash har 

alla svagt positiva korrelationer med INV, dock är korrelationerna inte signifikanta. 

Hävstångseffekten är den enda variabeln som har en positiv korrelation med INV som är 

signifikant samtidigt som Tangibility är den enda variabeln med en negativ korrelation som är 
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signifikant. Det finns även en svag negativ korrelation mellan INV och storlek men den är 

icke signifikant på 5 % signifikansnivå.  

 

Vad gäller ESG Total och samtliga dimensioner av ESG är dessa positivt korrelerade med 

varandra, korrelationen däremellan är även signifikant. Det finns även en svag positiv 

korrelation med hävstångseffekten och ROA som inte är signifikant. ESG Total har negativ 

korrelation med Tobin’s Q, Tangibility, KF/TT som är signifikanta samtidigt som den 

negativa korrelationen till storlek är inte signifikant. ESG Total har för dessa 15 företag ingen 

korrelation med ln_Cash men korrelationen är icke signifikant, varför vi inte kan avgöra om 

det verkligen inte finns någon korrelation. ENV har en svagt negativ korrelation med Tobin’s 

Q som inte är signifikant, däremot finns en negativ korrelation med Tangibility som är 

signifikant. Både hävstångseffekten och KF/TT har en svagt positiv korrelation med ENV 

som inte är signifikant. ROA, Storlek och ln_Cash har samtliga positiva korrelationer med 

ENV som är signifikanta. Dimensionen SOC har en svag negativ icke signifikant korrelation 

med Tobin’s Q och en starkare negativ korrelation med Tangibility och KF/TT som är 

signifikant. Det finns även en positiv korrelation med hävstångseffekten som är signifikant. 

Det finns ingen korrelationen mellan SOC och ROA vilket indikerar ett neutralt samband, 

dock är avsaknaden av korrelation icke signifikant. Det finns svagt positiva korrelationer 

mellan SOC och variablerna storlek och ln_Cash men dessa är icke signifikanta. Den sista 

dimensionen GOV visar samma korrelation med Tobin’s Q som de två föregående 

dimensionerna, att det finns en svag negativ korrelation som inte är signifikant. Även KF/TT 

har i detta fall en negativ korrelation som inte är signifikant. Däremot finns det en negativ 

korrelation som signifikant vilket är med Tangibility. Hävstångseffekten och ROA visar på en 

svag positiv korrelation men som är icke signifikant på 5 % signifikansnivå. 

Kontrollvariablerna Storlek och ln_Cash visar på en positiv korrelation med GOV som är 

signifikant.  

 

  



 

46 
 

4.3 Multipel regressionsanalys  
	

4.3.1	Regressionsanalys	för	samtliga	företag 

Tabell 10. Regressionsanalys för samtliga företag 

  INV & ESG Total INV & ENV INV & SOC INV & GOV 

  Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 

(Constant) 2,563 5,6 3,093 5,551 3,137 5,549 4,6 5,537 

CSR-variabel -0,04* 0,018 -0,025* 0,011 -0,027* 0,012 -0,006 0,01 

Tobin's Q 0,16 0,33 0,153 0,33 0,159 0,33 0,112 0,332 

Tangibility -2,691 1,631 -3,022 1,625 -3,028 1,625 -2,995 1,626 

Hävstång -1,607 1,988 -2,023 1,984 -2,055 1,985 -1,96 1,991 

ROA 5,12 2,804 4,939 2,807 4,967 2,807 5,394 2,82 

KF/TT 2,923 4,684 2,724 4,678 2,884 4,682 2,177 4,676 

Storlek 0,951* 0,366 0,919* 0,361 0,913* 0,36 0,734* 0,356 

ln_Cash 0,057 0,273 0,039 0,273 0,052 0,273 0,059 0,274 

Olja -6,144 3,911 -6,361 3,904 -6,233 3,907 -6,67 3,907 

Råvaror -4,91 3,898 -4,816 3,899 -4,864 3,899 -5,243 3,899 

Industri -4,711 3,82 -4,603 3,822 -4,654 3,821 -5,01 3,821 

Dagligvaror -2,599 3,843 -2,57 3,843 -2,633 3,842 -2,893 3,843 

Hälsovård -3,502 3,917 -3,651 3,915 -3,686 3,915 -3,826 3,918 

Konsumenttjänster -4,468 3,856 -4,871 3,846 -4,668 3,849 -5,015 3,85 

Telekommunikation -5,735 4,014 -5,772 4,012 -5,678 4,015 -6,148 4,015 

Kraftförsörjning -3,8 3,889 -3,734 3,89 -3,587 3,893 -4,02 3,892 

Finans -3,219 3,913 -3,469 3,915 -3,687 3,92 -3,206 3,917 

Teknologi -4,073 3,908 -4,312 3,902 -4,22 3,904 -4,529 3,906 

R2 0,019   0,019   0,019   0,017   

Adj. R2 0,012   0,013   0,012   0,011   

F 1,466   1,568   1,392   1,718   

Sig. 0,146   0,11   0,178   0,071   

N 2760   2760   2760   2760   

*Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. ** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. ’SE’ anger standardfel. ’N’ anger antal observationer. 
Tabellen visar resultat från vår multipel regressionsanalys med samtliga variabler i studien. ’ESG Total’ anger företags genomsnittliga CSR-
betyg. ’ENV’ anger företags genomsnittliga betyg för miljödimensionen av CSR. ’SOC’ anger företags genomsnittliga betyg för den sociala 
dimensionen av CSR. ’GOV’ anger företags genomsnittliga betyg för bolagsdimensionen av CSR. ’INV’ visar företags genomsnittliga 
investeringseffektivitet. ’Tobin’s Q’ anger företags genomsnittliga mått på relationen mellan marknadsvärde och bokfört värde vilket 
indikerar företags benägenhet till investeringar. ’Tangibility’ visar företags genomsnittliga värde för materiella tillgångar dividerat med totala 
tillgångar. ’Hävstång’ anger företags genomsnittliga samband mellan avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital, skuldränta och 
skuldsättningsgrad. ‘ROA’ visar företags genomsnittliga avkastning på totala tillgångar. ’KF/TT’ anger företags genomsnittliga värde för 
kassaflöde dividerat med totala tillgångar. ‘Storlek’ anger företags genomsnittliga mått av totala tillgångar och för att förenkla hantering av 
siffrorna har talet logaritmerats. ’ln_Cash’ visar företags genomsnittliga kassaflöde och korttidsinvesteringar och för att förenkla hantering av 
siffrorna har talet logaritmerats. ’Olja’ anger branschtillhörighet. ’Råvaror’ anger branschtillhörighet. ’Industri’ anger branschtillhörighet. 
’Dagligvaror’ anger branschtillhörighet. ’Hälsovård’ anger branschtillhörighet. ’Konsumenttjänster’ anger branschtillhörighet. 
’Telekommunikation’ anger branschtillhörighet. ’Kraftförsörjning’ anger branschtillhörighet. ’Finans’ anger branschtillhörighet. ’Teknologi’ 
anger branschtillhörighet. 
 

Tabell 10 visar resultatet från våra regressionanalyser där vi använt investment (INV) som vår 

beroende variabel och ESG Total samt varje dimension av ESG som våra oberoende variabler 

vilket resulterade i 4 olika regressionsanalyser. I regressionsmodellen har vi satt 
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signifikansnivån p < 0,05 som gräns vilket vi motiverat för tidigare i metodkapitlet. I denna 

analys har vi även tagit med vår dummyvariabel bransch för att få SPSS att ta hänsyn till detta 

när programmet beräknar hur stor påverkan vår oberoende variabel får på vår 

beroendevariabel. Determinationskoefficienten R2 visar hur stor förklaringsgrad våra 

oberoende variabel har. Koefficienten visar hur stor påverkan vår oberoende variabel har på 

vår beroende variabel förutsatt att allt annat är lika. 

 

Första kolumnen i tabell 10 visar regressionen för vår beroende variabel INV och vår 

oberoende variabel ESG total, determinationskoefficienten R2 visar att ESG Total kan förklara 

1,9 % av variansen i INV. Vi kan med hjälp av tabell 10 se att det enbart är vår oberoende 

variabel samt kontrollvariabeln Storlek som har en signifikant påverkan på INV när vi 

använder ESG total som oberoende variabel. Detta innebär att när ESG Total ökar med 1 

minskar INV med 0,04 förutsatt att alla andra variabler hålls lika. Koefficienten på storleken 

innebär att när storleken på företag ökar med 1 enhet så kommer INV öka med 0,951.  

Den andra kolumnen i tabell 10 visar regressionen för när vi byter ut den oberoende variabeln 

ESG Total till dimensionen ENV. I det här fallet är det ytterst lite som förändras mellan 

kolumnerna. R2 fortsätter att ligga på 1,9 % och det är samma variabler som fortsätter vara 

signifikanta. Det finns dock en marginell skillnad i att ENV i det här fallet får en marginellt 

lägre påverkan, INV minskar enbart med 0,025 när ENV ökar. Variabeln storlek får en 

marginellt mindre påverkan som hamnar på 0,919.   

 

I den tredje kolumnen använder vi oss istället av dimensionen SOC och kan se att R2 fortsätter 

att vara oförändrad. Resultatet i kolumn tre speglar regressionerna från de tidigare 

kolumnerna. Av samtliga kolumner så är det den fjärde och sista kolumnen som är värt att 

nämna. Det är när vi använder dimensionen GOV som oberoende variabel som regressionen 

visar sämst resultat. R2 sjunker till en förklaringsgrad på 1,7 % och det är enbart 

kontrollvariabeln storlek som påvisar ett signifikant resultat. Även storlekens påverkan har 

försämrats gentemot tidigare kolumner och sjunker till 0,734. Detta innebär att när storleken 

ökar med en enhet kommer INV enbart öka med 0,734 enheter.  
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4.3.2	Regressionsanalys	för	de	15	företag	med	högst	resp.	lägst	ESG-betyg	

Tabell 11. Regressionsanalys för de 15 företag med högst ESG-betyg 

  INV & ESG Total INV & ENV INV & SOC INV & GOV 

  Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 

(Constant) 16,233 10,894 45,424 12,977 21,844 12,463 14,702 10,918 

CSR-variabel -0,097 0,071 -0,341** 0,092 -0,058 0,069 0,057 0,034 

Tobin's Q -0,209 0,739 -0,796 0,709 -0,337 0,734 -0,321 0,727 

Tangibility -7,17 5,11 -3,279 4,695 -5,441 4,914 -3,763 4,912 

Hävstång -1,496 8,15 -4,73 7,571 1,746 7,708 6,002 7,898 

ROA 7,855 10,827 1,914 10,518 9,129 10,813 2,85 11,429 

KF/TT 19,132 11,198 19,015 10,515 17,972 11,284 11,384 11,192 

Storlek 0,079 1,053 -0,648 0,896 -0,486 0,946 -1,103 0,979 

ln_Cash 0,179 0,668 0,543 0,641 0,181 0,677 0,684 0,703 

Olja 7,363** 2,404 8,928** 2,311 8,161** 2,448 6,936** 2,426 

Råvaror 2,624 2,492 4,669 2,374 2,959 2,486 2,854 2,449 

Industri 0,219 1,556 3,158 1,624 0,491 1,543 -0,033 1,571 

Dagligvaror 1,373 1,682 4,106* 1,773 1,681 1,727 1,311 1,676 

Hälsovård 0,124 2,1 1,165 2,034 -0,107 2,098 -0,62 2,091 

Konsumenttjänster - - - - - - - - 

Telekommunikation - - - - - - - - 

Kraftförsörjning - - - - - - - - 

Finans 2,585 3,299 5,132 3,238 1,359 3,274 1,847 3,224 

Teknologi 0,521 1,635 1,772 1,553 -0,104 1,541 -1,023 1,551 

R2 0,14   0,209   0,132   0,146   

Adj. R2 0,043   0,12   0,035   0,05   

F 1,625   2,362   1,887   1,574   

Sig. 0,134   0,026   0,076   0,148   

N 150   150   150   150   
*Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. ** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. ’SE’ anger standardfel. ’N’ anger antal observationer. 
Tabellen visar resultat från vår multipel regressionsanalys med samtliga variabler för de 15 företag med högst ESG-poäng. ’ESG Total’ 
anger företags genomsnittliga CSR-betyg. ’ENV’ anger företags genomsnittliga betyg för miljödimensionen av CSR. ’SOC’ anger företags 
genomsnittliga betyg för den sociala dimensionen av CSR. ’GOV’ anger företags genomsnittliga betyg för bolagsdimensionen av CSR. 
’INV’ visar företags genomsnittliga investeringseffektivitet. ’Tobin’s Q’ anger företags genomsnittliga mått på relationen mellan 
marknadsvärde och bokfört värde vilket indikerar företags benägenhet till investeringar. ’Tangibility’ visar företags genomsnittliga värde för 
materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar. ’Hävstång’ anger företags genomsnittliga samband mellan avkastning på eget kapital, 
avkastning på totalt kapital, skuldränta och skuldsättningsgrad. ‘ROA’ visar företags genomsnittliga avkastning på totala tillgångar. ’KF/TT’ 
anger företags genomsnittliga värde för kassaflöde dividerat med totala tillgångar. ‘Storlek’ anger företags genomsnittliga mått av totala 
tillgångar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. ’ln_Cash’ visar företags genomsnittliga kassaflöde och 
korttidsinvesteringar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. ’Olja’ anger branschtillhörighet. ’Råvaror’ anger 
branschtillhörighet. ’Industri’ anger branschtillhörighet. ’Dagligvaror’ anger branschtillhörighet. ’Hälsovård’ anger branschtillhörighet. 
’Konsumenttjänster’ anger branschtillhörighet. ’Telekommunikation’ anger branschtillhörighet. ’Kraftförsörjning’ anger branschtillhörighet. 
’Finans’ anger branschtillhörighet. ’Teknologi’ anger branschtillhörighet. 
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Tabell 11 visar resultatet från regressionsanalyserna för de 15 företag med högst ESG-poäng i 

vårt urval. Regressionsanalyserna har genomförts på samma sätt som ovanstående tabell och 

resulterar i 4 nya regressioner som analyserats. Vi kan i tabellen utläsa att det inte finns några 

företag i branscherna konsumenttjänster, telekommunikation eller kraftförsörjning bland de 

företag med högst ESG-poäng. För samtliga av dessa regressioner är det enbart branschen olja 

som visar en signifikant påverkan på vår beroende variabel INV. Första kolumnen visar 

regressionen för vår oberoende variabel ESG i förhållande till vår beroendevariabel INV. 

Determinationskoefficienten R2 visar att 14 % av variansen i den beroende variabeln kan 

förklaras av våra oberoende variabler. I den här kolumnen är det enbart dummyvariabeln för 

branschen olja som har en signifikant påverkan. Koefficienten visar att när oljebranschen ökar 

med 1 enhet ökar INV med 7,363 enheter. Kolumn tre och fyra där vi använt dimensionerna 

SOC respektive GOV som oberoende variabel speglar resultatet från kolumn ett. Skillnaden är 

att oljebranschens påverkan på INV ökar i regressionen för dimensionen SOC och minskar för 

dimensionen GOV. Determinationskoefficienten R2 visar dock det motsatta, för SOC så 

minskas förklaringsgraden till 13,2 % och för GOV ökas förklaringsgraden istället till 14,6 %. 

När det kommer till kolumn två där dimensionen ENV används som oberoendevariabel visar 

resultatet att ENV får en negativ påverkan INV, koefficienten visar att när ENV ökar med 1 så 

minskar INV med 0,341. Determinationskoefficienten R2 i detta fall stärks och 

förklaringsgraden hamnar på 20,9 % vilket gör att variansen i INV kan förklaras av våra 

oberoende variabler. 
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Tabell 12. Regressionsanalys för de företag med lägst ESG-betyg 

  INV & ESG Total INV & ENV INV & SOC INV & GOV 

  Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 

(Constant) 19,243 10,607 10,569 10,769 18,595 8,764 19,261 8,887 

CSR-variabel -0,011 0,061 -0,048 0,041 -0,009 0,034 -0,021 0,024 

Tobin's Q -0,344 1,114 -0,166 1,119 -0,375 1,117 -0,282 1,113 

Tangibility -3,271 2,87 -3,023 2,786 -3,378 2,923 -4,123 2,988 

Hävstång -0,409 4,377 0,056 4,252 -0,489 4,374 -1,355 4,43 

ROA 7,263 5,774 7,85 5,768 7,334 5,784 7,675 5,776 

KF/TT 7,094 9,208 7,165 9,109 7,114 9,172 5,408 9,358 

Storlek -0,214 0,572 0,268 0,623 -0,173 0,502 -0,175 0,5 

ln_Cash -0,049 0,233 -0,077 0,225 -0,054 0,226 -0,014 0,23 

Olja - - - - - - - - 

Råvaror - - - - - - - - 

Industri -2,446 3,896 0,049 4,421 -2,05 4,161 -2,631 3,89 

Dagligvaror -3,701 3,538 -0,479 4,482 -3,743 3,54 -4,236 3,576 

Hälsovård -2,725 5,485 -0,235 5,403 -2,431 5,108 -2,8 5,112 

Konsumenttjänster -1,953 4,047 0,021 4,292 -1,907 4,007 -2,013 3,993 

Telekommunikation - - - - - - - - 

Kraftförsörjning 3,271 3,831 6,294 4,629 3,624 4,133 3,645 3,838 

Finans -2,71 3,487 -1,33 3,626 -2,707 3,473 -2,579 3,454 

Teknologi -2,349 3,988 0,121 4,317 -2,169 3,859 -2,676 3,888 

R2 0,142   0,15   0,142   0,147   

Adj. R2 0,045   0,054   0,045   0,05   

F 1,376   1,618   1,168   1,533   

Sig. 0,22   0,136   0,325   0,161   

N 150   150   150   150   
*Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. ** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. ’SE’ anger standardfel.’N’ anger antal observationer. 

Tabellen visar resultat från vår multipel regressionsanalys med samtliga variabler för de 15 företag med lägst ESG-poäng. ’ESG Total’ anger 

företags genomsnittliga CSR-betyg. ’ENV’ anger företags genomsnittliga betyg för miljödimensionen av CSR. ’SOC’ anger företags 

genomsnittliga betyg för den sociala dimensionen av CSR. ’GOV’ anger företags genomsnittliga betyg för bolagsdimensionen av CSR. 

’INV’ visar företags genomsnittliga investeringseffektivitet. ’Tobin’s Q’ anger företags genomsnittliga mått på relationen mellan 

marknadsvärde och bokfört värde vilket indikerar företags benägenhet till investeringar. ’Tangibility’ visar företags genomsnittliga värde för 

materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar. ’Hävstång’ anger företags genomsnittliga samband mellan avkastning på eget kapital, 

avkastning på totalt kapital, skuldränta och skuldsättningsgrad. ‘ROA’ visar företags genomsnittliga avkastning på totala tillgångar. ’KF/TT’ 

anger företags genomsnittliga värde för kassaflöde dividerat med totala tillgångar. ‘Storlek’ anger företags genomsnittliga mått av totala 

tillgångar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. ’ln_Cash’ visar företags genomsnittliga kassaflöde och 

korttidsinvesteringar och för att förenkla hantering av siffrorna har talet logaritmerats. ’Olja’ anger branschtillhörighet. ’Råvaror’ anger 

branschtillhörighet. ’Industri’ anger branschtillhörighet. ’Dagligvaror’ anger branschtillhörighet. ’Hälsovård’ anger branschtillhörighet. 

’Konsumenttjänster’ anger branschtillhörighet. ’Telekommunikation’ anger branschtillhörighet. ’Kraftförsörjning’ anger branschtillhörighet. 

’Finans’ anger branschtillhörighet. ’Teknologi’ anger branschtillhörighet. 
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Tabell 12 visar att branscherna olja, råvaror och telekommunikation inte representeras i 

regressionsanalysen för de 15 företag med lägst ESG-poäng. Regressionsanalysen visar även 

att vi inte får ut några signifikanta resultat.  
 

5. Resultatdiskussion  

Under följande kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat kopplat till våra ställda 

hypoteser. Resultatet kommer även att diskuteras i förhållande till tidigare forskning och 

teorier.  

 

5.1 Inledande diskussion 

Vad som lagt grunden till vår studie om huruvida CSR och de olika dimensionerna av CSR 

har en påverkan på investeringseffektivitet är i första hand de skilda åsikterna i tidigare 

forskning. Diskussionen i ämnet har pågått under lång tid och visat varierande resultat där 

studier visat positiva, negativa eller neutrala samband. Som tidigare nämnt har forskning i 

ämnet främst bedrivits i USA och har därmed lämnat ett geografiskt område i Europa som vi 

med föreliggande studie vill komplettera. Utvecklingen av arbete med CSR har under det 

senaste decenniet växt vilket medfört att allt fler företag väljer att engagera sig i CSR. I och 

med CSRs framfart påstår en del forskare att investering i CSR är gynnsamt för företag (Attig 

et al., 2014; Cheng et al., 2014; Cho et al., 2013) medan andra forskare motsätter sig detta och 

menar att CSR hämmar företags lönsamhet (Stiglitz & Weiss, 1981).  

 

5.2 Samband mellan CSR och investeringseffektivitet  

Tidigare studier har visat varierande resultat om sambandet mellan CSR och finansiell 

prestation där en del forskare funnit positiva samband medan andra forskare funnit negativa 

samband (Attig et al., 2014; Brammer & Millington, 2008; McWilliams & Siegel, 2000; 

Brammer et al., 2006). Den tidigare forskningen undersöker finansiell prestation på olika sätt, 

men det finns nästan ingen forskning om det finansiella prestations-måttet 

investeringseffektivitet. Vår första hypotes har ställts upp enligt nedan: 

 

Hypotes 1: CSR är positivt relaterat till investeringseffektivitet 
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Baserat på resultatet utifrån tabell 10 i föregående kapitel kan vi konstatera att CSR har en 

negativ påverkan på investeringseffektiviteten vilket är motsägande mot Attig et al. (2009), El 

Ghoul et al. (2017) och Cheng et al. (2014) som samtliga hävdar att CSR har en positiv 

påverkan på företagets finansiella prestation. Vi anser att detta negativa samband kan ha flera 

förklaringar. CSR utgör en stor kostnad för företag som påverkar företagets 

investeringseffektivitet negativt, vilket stöds av Brammer och Millington (2008) som menar 

att investeringar i CSR görs på bekostnad av investeringseffektivitet. Eftersom kostnaderna 

för CSR ofta är högre än de potentiella fördelarna riskerar företag att förlora investerare som 

ser företaget som en riskfylld investering (Waddock & Graves, 1997; Wang et al., 2016). Om 

företaget förlorar investerare förlorar de även kapital som kan användas till att genomföra 

lönsamma investeringar. Kostnader för CSR kommer således att påverka 

investeringseffektiviteten negativt.  

 

En annan möjlig förklaring till den negativa relationen mellan CSR och 

investeringseffektivitet kan enligt oss vara kostnaden för de agentproblem som kan uppstå vid 

investeringar i CSR. Brammer och Millington (2008) menar att agentperspektivets syn på 

prestation inom CSR är att frånvaro av stark kontroll från företagets ägare kan få företagets 

chef eller ledning att handla utifrån sina egna intressen och därmed skapa agentproblem. Det 

uppstår kostnader för företagen att hantera dessa agentproblem eftersom företagets resurser 

används för att bekosta CSR-aktiviteter som ligger i chefens intressen istället för att ägna 

dessa resurser åt att investering i alternativa lönsamma projekt (Brammer & Millington, 

2008). En hög prestation inom CSR uppnås följaktligen på bekostnad av finansiell prestation 

(Brammer & Millington, 2008). Även Guariglia och Yang (2016) menar att agentproblem och 

finansiella begränsningar hindrar företag från att ta optimala investeringsbeslut vilket har en 

negativ påverkan på investeringseffektiviteten. Guariglia och Yang (2016) förklarar att 

företagets chefer troligtvis tar beslut som ligger i det egna intresset och därför riskerar att 

spendera företagets resurser i projekt som inte är lönsamma (projekt med negativa 

nettonuvärden) vilket resulterar i överinvesteringar som i sin tur leder till att 

investeringseffektiviteten minskar.  

 

Genom att mäta CSR med ESG-måttet har vi i vår studie kunnat undersöka huruvida CSR 

påverkar investeringseffektiviteten eller inte. Det finns olika sätt att mäta företags 

investeringseffektivitet och CSR på vilket också kan förklara varför tidigare studier funnit så 

olika resultat. Två sätt att mäta investeringseffektivitet på är exempelvis med hjälp av Tobin’s 
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Q eller ROA (Biddle et al., 2009). Inoue och Lee (2011) förklarar att ROA är ett 

bokföringsmässigt mått som mäter företags kortsiktiga vinster eller ledningseffektivitet 

(hantering av företags resurser kopplat till företags nuvarande vinst) medan Tobin’s Q är ett 

marknadsbaserat mått som utvärderar företags förmåga att generera vinst i framtiden. Vår 

studie mäter dock investeringseffektivitet genom en ekvation framtagen av Biddle et al. 

(2009) och Chen et al. (2011) vilket medför att vår tolkning av investeringseffektivitet är en 

annan än vad Tobin’s Q ger uttryck för. Även McWilliams och Siegel (2000) diskuterar 

varför tidigare studier visat olika resultat vad gäller CSR och dess påverkan på finansiell 

prestation. Forskarna argumenterar att de inkonsekventa resultaten kan bero på brister i 

analyserna, exempelvis att de tidigare studierna i sina modeller inte tagit hänsyn till alla 

variabler som kan påverka utfallet.  

 

5.3 Enskilda dimensioner av CSR är positivt relaterade till 
investeringseffektiviteten.  

CSR är ett brett begrepp och tidigare forskning har använt sig av olika mått för att mäta CSR 

där majoriteten av studierna endast valt att mäta CSR som helhet. Eftersom Carroll (1979) 

benämner CSR som ett flerdimensionellt begrepp inspirerades vi till att undersöka om de 

olika dimensionerna av CSR har olika samband med investeringseffektivitet. Tidigare 

forskning hävdar att olika dimensioner av CSR kan påverka på olika sätt (Feng et al., 2017; 

Kweh et al., 2017). Hypotes 2, 3 och 4 bygger därför på idén att en enskild dimension av CSR 

har en positiv påverkan på investeringseffektivitet och ställs upp enligt nedan: 

 

Hypotes 2: Miljödimensionen av CSR är positivt relaterad till investeringseffektivitet 

Hypotes 3: Den sociala dimensionen av CSR är positivt relaterad till investeringseffektivitet 

Hypotes 4: Bolagstyrningssdimensionen av CSR är positivt relaterad till 

investeringseffektivitet 

Utifrån tabell 10 kan vi konstatera att det finns en viss skillnad i vilken påverkan de olika 

dimensionerna av CSR har på investeringseffektiviteten. Vi kan se att miljödimensionen och 

den sociala dimensionen av CSR visar sig ha en negativ påverkan på 

investeringseffektiviteten men att även bolagsstyrningsdimensionen skulle ha en negativ 
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påverkan saknar vi belägg för i denna studie eftersom det resultatet inte är signifikant. Vi 

måste därför förkasta samtliga hypoteser.  

 

Även om de olika dimensionerna har olika stor negativ påverkan på investeringseffektiviteten 

anser vi att kostnaden är en möjlig orsak för varför investeringseffektiviteten påverkas 

negativt även om kostnaden för de olika dimensionerna kan vara olika. Vi finner stöd för detta 

argument i en studie av Hassel et al. (2005) som argumenterar för att företag som väljer att 

lägga pengar på miljömässigt ansvar kommer att stå inför höga kostnader som minskar 

företagets lönsamhet. Investerare ser dessa engagemang i miljö som en hög kostnad och en 

utgift som kan riskera det resultat som investerare förväntar sig (Hassel et al., 2005). Vi 

menar därför att företag riskerar att förlora investeringsmöjligheter när de investerar i 

miljöfrågor dels eftersom kapital går förlorat och dels eftersom företags investerare inte 

uppskattar dessa ökade kostnader och kan bli mindre villiga att tillskjuta kapital. Om företag 

förlorar investerare, och därmed sin finansiering, kan företag inte investera i alla projekt 

positiva nettonuvärde som anses lönsamma och kommer därmed att minska sin 

investeringseffektivitet.  
 

Vi anser att det inte spelar någon roll om företag investerar i CSR som helhet eller fokuserar 

på en enskild dimension av CSR. Investeringar i CSR är kostsamma vilket i slutändan 

påverkar investeringseffektiviteten negativt. Dock kan vi i tabell 10 se att den negativa 

påverkan på de enskilda dimensionerna ligger lite lägre än för total CSR. Samtidigt ser vi att 

det är en dimension som saknar signifikans vilket gör att vi konstaterar att det finns olika grad 

av påverkan mellan dimensionerna. Resultatet går därför inte att direkt hänföra till resultatet 

från CSR som helhet men vi kan ändå som tidigare nämnt konstatera att investering i CSR är 

kostsamt vare sig om företag investerar i alla dimensioner av CSR eller specifikt väljer en 

enskild dimension att investera i och att dessa kostnader kommer påverka 

investeringseffektiviteten negativt.  

 

Studiens urval medför att de företag som ingår i undersökningen har fullständig data för 

samtliga variabler under samtliga år. Detta innebär att företagen i studien arbetar med alla 

dimensioner av CSR. Nästan en fjärdedel av studiens urval utgörs av branschen industri och 

knappt hälften av företagen i urvalet är verksamma i Frankrike och Tyskland som ses som två 

av världens största industriländer (NE, u.å.a; NE, u.å.b). Många fabriker kan förslagsvis för 

allmänheten ses som okända underliggande leverantörer till större mer välkända företag som 
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därför saknar ett behov av att bygga upp sitt varumärke eller visa upp sitt arbete med CSR för 

att locka intressenter eller investerare. Det är enligt oss möjligt att företag som inte helhjärtat 

engagerar sig i CSR kan minska sin investeringseffektivitet. Tang et. al. (2012) förklarar att 

det finns strategier för hur företag ska investera i CSR för att öka sin effektivitet. Forskarna 

menar exempelvis att företag som har ett inkonsekvent engagemang i CSR påverkar sin 

finansiella prestation negativt. Det är alltså inte lönsamt att sporadiskt ägna sig åt CSR-

aktiviteter. Tang et. al. (2012) menar att företagets intressenter ser igenom dessa halvhjärtade 

försök och uppfattar inte engagemanget som genuint. Företag som samtidigt engagerar sig i 

fler dimensioner som skiljer sig alltför mycket från varandra riskerar enligt Tang et al. (2012) 

att uppleva svårigheter med att avsätta tillräckligt mycket resurser för att genomföra alla sina 

åtaganden i de olika dimensionerna av CSR. Dessa svårigheter kommer troligtvis att minska 

företags investeringseffektivitet, varför vi anser att detta kan vara en orsak till vårt negativa 

samband.  

 

5.4 Hög CSR respektive låg CSR är svagt relaterad till investeringseffektiviteten 

Studien har undersökt om de företag med högst och lägst CSR-betyg är svagt relaterad till 

investeringseffektivitet. Hypotes 5 bygger på idén om att företag med väldigt högt eller 

väldigt lågt CSR är svagt relaterad till investeringseffektivitet och ställs upp enligt nedan: 

 

H5: Väldigt hög CSR och väldigt lågt CSR är svagt relaterat till investeringseffektivitet. 

 

Resultatet för de 15 företag med högst respektive lägst CSR påvisar ett annorlunda resultat 

jämfört med samtliga företag i urvalet eftersom resultatet i detta fall är inte signifikant. Detta 

innebär att den svaga negativa korrelationen som vi kan se i tabell 11 och 12 inte kan 

förklaras av CSR, varför vi måste förkasta hypotesen. Möjligtvis hade ett större urval 

alternativt företag med större extremvärden kunnat visa signifikanta resultat. 

 

Även om vi får en väldigt svag relation mellan CSR och investeringseffektiviteten kan vi inte 

finna stöd för denna hypotes i vår studie. En tänkbar förklaring till varför vi inte fått fram ett 

signifikant resultat i detta fall beror på studiens urval. Urvalet grundar sig i företag med högst 

samt lägst CSR-betyg utan ta hänsyn till hur de andra dimensionerna av CSR förhåller sig till 

investeringseffektivitet. Det hade varit av intresse att genomföra samtliga regressionsanalyser 

även för dessa 15 företag och de enskilda dimensionerna av CSR för att se hur varje enskild 
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dimension påverkar företags investeringseffektivitet. Dock har vi under analysen av resultatet 

för de 15 företag med högst respektive lägst CSR upptäckt att företagen har snarlika 

korrelationer även om resultaten inte är signifikanta. Värt att nämna är att det enda 

signifikanta resultatet är korrelationen mellan miljödimensionen och investeringseffektivitet 

som visar en starkare negativ påverkan på investeringseffektiviteten än hos urvalet bland 

resterande företag.  

 

Även för de 15 företag med högst CSR-betyg tror vi att den negativa relationen till 

investeringseffektivitet beror på att det är kostsamt för företag att arbeta med CSR. Även 

Telle (2006) menar att kostnaden för att driva engagemang inom miljöfrågor och sociala 

aktiviteter överstiger de finansiella fördelarna och menar att CSR därför kan leda till minskad 

lönsamhet, konkurrensnackdelar och att företagets marknadsvärde minskar. I detta fall så kan 

vi konstatera att det inte är lönsamt för företag med högt CSR att investera i miljödimensionen 

av CSR eftersom dimensionen genererar en högre negativ påverkan på 

investeringseffektiviteten.  

 

Förslagsvis tror vi att företag som har högt CSR-betyg har överinvesterat i CSR vilket då 

leder till en minskad investeringseffektivitet på grund av att företag inte lyckas genomföra 

lönsamma investeringar vilket även stöds av Harford (1999) och Richardsson (2006). Arbete 

med socialt ansvarstagande blir allt mer populärt vilket kan leda till överinvesteringar i CSR 

för att visa upp en positiv sida av företaget. CSR kan ses som en konkurrensfördel varför 

företag vill investera i CSR. Vi kan med andra ord förstå att företag vill arbeta med CSR för 

att uppnå ett högre resultat men ser också risken med överinvestering eftersom studiens 

resultat pekar på att ett högre CSR-betyg inte har en positiv påverkan på 

investeringseffektiviteten. 

 

Vi ser även agentproblem som en möjlig förklaring till varför företag med högt CSR-betyg 

kan visa en negativ relation till investeringseffektivitet. Agentproblem, som uppstår när chefer 

väljer investeringsmöjligheter som inte gynnar aktieägarna, kommer leda till att företag 

överinvesterar (Jensen & Meckling, 1976). Ett företag med en chef som söker omgivningens 

gillande genom överinvestering i CSR kommer ha svårigheter att enbart göra nuvärdepositiva 

investeringar vilket gör att företagets investeringseffektivitet minskar. Om banker uppfattar 

CSR som överinvesteringar kan företag få svårigheter att erhålla lån. Utan kapital minskar 
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företag sina möjligheter att investera i lönsamma projekt vilket kommer påverka 

investeringseffektiviteten negativt.  

 

De företag med lägst CSR-betyg i vårt urval visar inga signifikanta resultat vilket vi tror kan 

bero på att företagen misslyckats med att nå en optimal nivå av investering i CSR. Inga 

resultat i denna studie visar stöd för att dessa företag skulle ha lyckats investera i CSR på en 

sån nivå att de är investeringseffektiva. Vi bedömer att bristen på signifikanta resultat främst 

beror på att företaget inte konsekvent arbetar med CSR. Socialt ansvarstagande kräver 

engagemang och företag som inte uppvisar tillräckligt stort engagemang i CSR anser vi 

speglar sig i företagets investeringseffektivitet. Företag som har en tydlig strategi för att 

konsekvent investera i CSR har sannolikt större möjligheter att uppnå ett önskat resultat med 

sina investeringar. Tang et al. (2012) påpekar som tidigare nämnt att företag bör ha strategier 

för hur de investerar i CSR för att uppnå effektivitet. Vi förstår dock svårigheterna i att 

beräkna eller bestämma en optimal nivå för när investering i CSR skulle öka 

investeringseffektiviteten. Godfrey (2005) förklarar att det finns en optimal nivå vad gäller 

investeringar i socialt ansvarstagande. Vidare menar forskaren att det kan vara svårt att 

bestämma den faktiska optimala investeringsnivån i CSR (ibid). 

 

Ett annat antagande som kan göras i och med att resultatet från tabell 12 inte är signifikant är 

att företag med lägst CSR-betyg helt enkelt inte har investerat tillräckligt mycket i CSR för att 

engagemanget ska visas i resultatet. Vi tror att företag som investerar för lite i CSR inte 

kommer ha någon påverkan på deras investeringseffektivitet. Att resultatet inte är signifikant 

stödjer vårt antagande eftersom resultatet visar att påverkan på investeringseffektiviteten inte 

kan förklaras av CSR. Att företag investerat för lite i CSR kan förklaras genom avsaknad av 

kapital. Hong et al. (2012) påpekar att företag med finansiella begränsningar tenderar att 

investera mindre i CSR eftersom de inte kan avvara resurser till CSR-aktiviteter eftersom 

dessa är kostsamma och kan påverka företags lönsamhet negativt. Även Waddock och Graves 

(1997) menar att företag med sämre ekonomiska förutsättningar kommer att investera mindre 

i CSR.  

 

Antag att samtliga resultat i tabell 12 hade varit signifikanta, då hade vi kunnat konstatera att 

företag med lågt CSR har en svag påverkan på investeringseffektiviten. I tabell 11 har vi fått 

fram ett signifikant resultat för de 15 företag med högst CSR som visar en högre negativ 

korrelation jämfört med resultatet från samtliga företag. Gör vi ett antagande om att samtliga 
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oberoende variabler hade visat samma resultatförändring skulle vi kunna argumentera för att 

högt CSR har en starkare påverkan på investeringseffektiviteten samt att lågt CSR har en svag 

påverkan på investeringseffektiviten. Hur CSR kan påverka investeringseffektiviteten speglar 

då hur mycket företaget investerar i CSR. Dock är detta enbart spekulationer kring ett 

signifikant resultat men vi skulle finna stöd i det i argumentationen kring att CSR är kostsamt 

att investera i.  

 

Eftersom studiens resultat visar att de enda signifikanta resultaten vi fått är de som är negativa 

kan vi konstatera att CSR har en negativ påverkan på investeringseffektivitet i vårt urval.  

 

6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

I det sista kapitlet redogörs för studiens slutsats. Därefter presenteras studiens teoretiska och 

praktiska bidrag. Kapitlet avslutas med att diskutera studiens begränsningar och ge förslag 

till framtida forskning inom ämnet.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan företags CSR-aktiviteter och 

investeringseffektivitet. Detta syfte ligger till grund för samtliga hypoteser, som är ställda ur 

en positiv infallsvinkel eftersom majoriteten av tidigare studier påvisat ett positivt samband. 

Av de resultat som är signifikanta påvisar vår studie att CSR och samtliga dimensioner av 

CSR har en negativ påverkan på investeringseffektivitet. Baserat på resultatet har vi varit 

tvungna att förkasta samtliga hypoteser. Genom vår studie kan vi även konstatera att de olika 

CSR-dimensionernas påverkan inte speglas av den totala CSR-aktiviteten.  

 

6.2 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Det teoretiska bidraget från denna studie är en ökad kunskap om relationen mellan CSR och 

företags finansiella prestation, framför allt finansiell prestation i form av 

investeringseffektivitet. Tidigare forskning om frågorna kring huruvida CSR påverkar 

företagets finansiella prestation har visat varierande resultat (Attig et al., 2014; Brammer & 

Millington, 2008; McWilliams & Siegel, 2000; Brammer et al., 2006). Dessa studier har 

främst fokuserat på finansiell prestation som ett generellt begrepp och få studier har vinklat 

undersökningen mot investeringseffektivitet. De studier vi hittat undersöker dessutom inte 
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europeiska företag utan baseras mestadels på amerikanska eller asiatiska företag. Vårt första 

teoretiska bidrag blir därför en studie i ett geografiskt område där forskning inom ämnet har 

saknats.  

 

Studiens andra teoretiska bidrag är att påvisa att olika dimensioner av CSR har olika påverkan 

på företagets finansiella prestation. Denna vinkel är vad som gör studien unik eftersom det 

saknas studier i de olika dimensionernas påverkan på investeringseffektivitet.  

 

Ur ett praktiskt perspektiv kan denna studie hjälpa företag att förstå hur CSR kan påverka 

företagets investeringseffektivitet. Trots att vi varit tvungna att förkasta samtliga hypoteser i 

studien har vi lyckats påvisa en negativ relation mellan CSR och investeringseffektivitet och 

samtidigt kunnat visa att olika dimensioner ger olika påverkan. Detta kan leda till att företag 

kan reflektera över investeringbesluten en extra gång innan de implementerar fel dimensioner 

av CSR i företaget. Trots att studien påvisat negativ relation mellan CSR och 

investeringseffektivitet tror vi att ämnet är så komplext att företagen behöver genomföra en 

egen bedömning i frågan huruvida CSR kan påverka investeringseffektiviteten positivt samt 

undersöka vilken dimension som är lönsammast för det egna företaget. Vår studie har 

generaliserat resultatet till samtliga företag i Europa som redovisar i valutan Euro.  

 

6.3 Begränsningar 

Studien är baserad på sekundärdata vilket kan medföra vissa begränsningar som vi är 

medvetna om. Bland annat kan vi inte garantera kvaliteten på vår insamlade data samt att vi 

inte kan kontrollera att vår data är korrekt eftersom vi själva inte samlat in den (Bryman & 

Bell, 2013). Thomson Reuters Datastream är dock en av världens största databaser för 

finansiell data (Thomson Reuters, u.å) vilket vi anser är tillräckligt vad gäller trovärdighet och 

tillförlitlighet i vår studie.  

 

En annan begränsning är att tidigare studier har använt sig av olika sätt att mäta både CSR, 

dimensionerna av CSR, investeringseffektivitet och finansiell prestation. Detta betyder att 

studier kan påvisa olika resultat på grund av att de mäter begreppen på olika sätt, vilket vi haft 

i åtanke när vi sammanställt vårt metodkapitel och behandlat litteratur. Genom att redogöra 

för hur vi gått tillväga när vi samlat in data och beskriva hur vi definierar och mäter studiens 

begrepp hoppas vi kunna förtydliga studiens tillvägagångssätt. På så sätt kan framtida studier 
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replikera vårt genomförande. Vi vill även påpeka att Thomson Reuters Datastream inte finns 

tillgängligt för alla forskare vilket skulle kunna ses som en begränsning i sig. 

 

Eftersom studiens data inhämtats från Thomson Reuters Datastream representerar studiens 

resultat endast de företag som redovisar sin information offentligt vilket också kan ses som en 

begränsning. Studien har genomförts i en longitudinell design som innebär att data mätts över 

en tidsperiod på 10 år. Eftersom CSR vuxit ytterligare under de senaste åren kan denna 

tidsperiod ses som missvisande varför en snävare tidsperiod på de senaste fem åren eventuellt 

hade varit intressant att jämföra med. Till följd av ett ökat engagemang i CSR de senaste åren 

kan många företag i vår population tagits bort eftersom de då saknat data för de samtliga 10 år 

som undersökt i vår studie. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning  

Vi har i vår studie utgått från investeringseffektivitet som ett mått på företagets finansiella 

prestation. Det finns många olika sätt att mäta företagets finansiella prestation vilket medför 

att studien går att genomföra på ett flertal olika sätt. En unik aspekt som vi har använt oss av 

är att analysen av de olika dimensionerna av CSR och vilken effekt de har på företagets 

finansiella prestation. Mackey, Mackey och Barney (2007) menar dock att det egentligen inte 

går att mäta CSRs påverkan på företags finansiella prestation ur en ekonomisk synvinkel. Den 

finansiella prestationen behöver istället definieras ur en marknadssynvinkel och beräknas på 

företagets marknadsvärde (Mackey et al., 2007). Baserat på detta vill vi därför föreslå att 

framtida studier bör undersöka CSR-aktiviteters påverkan på investeringseffektivitet utifrån 

de olika dimensionerna av CSR, där marknadsvärdet används för att mäta företags finansiella 

prestation. Detta för att Mackey et al. (2007) påstår att marknadsvärdet ger en bättre 

avspegling av företagets aktiviteter gentemot socialt ansvarstagande.  

 

Vi anser även att framtida studier bör ta i beaktning vilket land företaget är verksamt i för att 

få fram ett mer detaljerat resultat. Inoue och Lee (2011) samt Maignan och Ralston (2002) har 

genomfört studier med just dessa urvalskriterier och kommit fram till att olika branscher 

reagerar olika på de olika dimensionerna samt att landet företaget kommer ifrån utgör en 

påverkan. Genom att addera dessa aspekter i en ny studie tror vi skulle kunna bidra till en 

ökad kunskap om att investera effektivt i CSR eftersom tidigare studier visat så splittrade 

resultat. Vi hoppas därför att framtida studier tar denna studies begränsningar i åtanke genom 
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att sortera ut både bransch och land samt hittar ett konsekvent sätt att mäta CSR i relation till 

investeringseffektivitet. 
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